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Bij wijze van inleiding
‘Partis à la recherche d'une anti-esthétique, des hommes audacieux ont abouti aux normes
d'une esthétique rénovée, brutale.’1

1.
Korte tijd nadat wij hadden uitgemaakt dat het onderwerp van ons proefschrift het werk van Paul van
Ostaijen zou zijn, en dus nog volop in het onzekere stadium van de ‘oriënterende lectuur’, stootten
wij in het beroemde eerste opstel uit Le postmoderne expliqué aux enfants van Jean-François Lyotard
op de volgende intrigerende stelling: ‘c'est dans l'esthétique du sublime que l'art moderne (y compris
la littérature) trouve son ressort, et la logique des avant-gardes ses axiomes.’2 Ons vermoeden dat
deze stelling ook relevant moest zijn voor het werk van de belangrijkste avant-gardistische literator
uit ons taalgebied, werd nog versterkt toen we doorlezend, op deze passage stootten:
J'appellerai moderne l'art qui consacre son ‘petit technique’, comme disait Diderot, à présenter qu'il
y a de l'imprésentable. Faire voir qu'il y a quelque chose que l'on peut concevoir en que l'on ne peut
pas voir ni faire voir: voilà l'enjeu de la peinture moderne.3
Deze passage riep bij ons niet alleen bekende uitspraken van onder meer Klee en Apollinaire in
gedachten,4 maar ook uitspraken van Van Ostaijen, zoals de bewering uit ‘Oscar Jespers’ dat ‘het
“zichtbaar-maken van het transcendente” [...] naar een gelukkige uitdrukking van Däubler het wezen
der kunst is.’ (IV, 225) De vraag die we, uitgaande van Lyotard, aan Van Ostaijens werk konden
stellen, zou derhalve geformuleerd kunnen worden als: wordt Van Ostaijens werk inderdaad
gemotiveerd door de esthetica van het verhevene?
Op deze vraag hebben we op grond van ons onderzoek uiteindelijk bevestigend geantwoord. De
weg naar dit antwoord is echter moeizaam en geaccidenteerd geweest, wat zich reflecteert in de
‘gewrongenheid’ van de opbouw van dit proefschrift. Zo hebben we ons eerst vertrouwd moeten
maken met de andere geschriften van de late Lyotard. Dat was nodig omdat Lyotard ook daar geregeld
op de verheveneproblematiek in het algemeen en op de relatie van deze problematiek tot de (moderne)
kunst in het bijzonder ingaat, maar ook omdat men alleen vanuit een goede vertrouwdheid met dit
werk kan begrijpen hoe de verhevene-problematiek in Lyotards werk functioneert. Daarbij bleek
echter al snel dat Lyotards opvattingen over het verhevene niet begrepen kunnen worden zonder een
goede voorkennis van Kant, en dit uiteraard vooral van de Kritik der Urteilskraft maar daarnaast ook
van de beide andere Kritiken en van de historisch-politieke geschriften.

1
2
3
4

E. Schoonhoven, Paul van Ostaijen, 13.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 25.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 27.
Cf. hierbij ook E. Spinoy, Spleen pour rire, 179.
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Voorts zij erop gewezen dat Lyotard, in overeenstemming met zijn uitgangspunten, geen systematisch
theoreticus is, maar veeleer een reflecterend - ‘experimenterend’ - denker. Zijn opvattingen over het
verhevene als motivatie van de moderne kunst moeten dan ook uit zijn hele late werk, uit verspreide
en vaak slechts terloops gemaakte opmerkingen, worden gedistilleerd. De verwijzingen naar de
‘concrete’ artistieke realiteit van de avant-gardekunst blijven daarbij bijna altijd beperkt tot aanzetten
en grote lijnen. Lyotard stelt ons voor onze poging om Van Ostaijens werk in het licht van de hoger
geciteerde stelling te lezen dan ook geen ‘model’ of ‘methode’ ter hand. Noodgedwongen hebben we
daarom, met Kant en Lyotard als uitgangspunt, zelfstandig een vraagstelling ontwikkeld die ons moet
toelaten om de relevantie van de verheveneproblematiek voor het werk van Van Ostaijen te
onderzoeken.

2.
Bij het schrijven van het ‘theoretische’ deel van ons proefschrift zijn we uitgegaan van de noodzaak
om ook de niet filosofisch geschoolde lezer met de voorliggende problematiek vertrouwd te maken.
Deze optie verklaart waarom ons exposé in het eerste deel voor de vakfilosoof misschien wat al te
‘uitleggerig’ en vulgariserend zal zijn. De verhevene-problematiek is een moeilijke en complexe
problematiek, maar we geloven al het mogelijke te hebben gedaan om de manier waarop ze door Kant
en Lyotard wordt behandeld, zo bevattelijk en toegankelijk mogelijk te presenteren.
Om te laten zien hoe de bespreking van de verheveneproblematiek in het late werk van Lyotard
functioneert, geven we in het eerste hoofdstuk van Deel I een zo kernachtig mogelijke schets van de
krachtlijnen van dit werk en de grote ‘enjeus’ die het karakteriseren. In het tweede hoofdstuk blijven
we uitgebreid stilstaan bij Kants ‘Analytik des Erhabenen’, die het vertrekpunt vormt van bijna alle
beschouwingen van Lyotard over het verhevene. In het derde hoofdstuk laten we zien op welke
uiteenlopende manieren Lyotard de verhevene-problematiek in zijn eigen werk integreert en gaan we
nader in op zijn bespreking van het verband tussen de esthetica van het verhevene en de kunst van
de avant-garde. Op grond van dit alles proberen we in het slothoofdstuk van Deel I een vraagstelling
te formuleren van waaruit we Van Ostaijens werk kunnen gaan lezen.

3.
Anders dan we aanvankelijk hadden gedacht bleek dat we bij de uiteenzetting van onze theoretische
uitgangspunten niet zonder meer konden aanknopen met een bespreking van Van Ostaijens creatieve
en kritische werk in het licht van deze uitgangspunten. De complicatie waarmee we werden
geconfronteerd, was de zich steeds nadrukkelijker opdringende vaststelling dat Van Ostaijen zich in
de loop van zijn ontwikkeling tot een enthousiast ‘kantiaan’ ontpopte. Weliswaar verwijst Van Ostaijen
nergens naar de ‘Analytik des Erhabenen’, zodat we op redelijke basis mogen vermoeden dat Van
Ostaijen niet vertrouwd
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was met Kants kritische geschriften over het verhevene. Toch werd het ons al snel duidelijk dat een
aantal grondgedachten uit Kants kennisleer de ontwikkeling van Van Ostaijens denken op een
beslissende wijze hebben beïnvloed, en wel zo dat ze mede het terrein hebben geëffend voor de
overgang van het werk van de late Van Ostaijen naar het ‘regime’ van de esthetica van het verhevene.
Om dit aan te tonen en, in het algemeen, om een goed beeld te kunnen geven van de verhouding Kant
- Van Ostaijen zullen we in Deel II nauwgezette lecturen ondernemen van een aantal creatieve en
kritische teksten van Van Ostaijen waarin expliciet naar Kant wordt verwezen.
Tegelijk echter zullen we deze lecturen ook aangrijpen om waar dat relevant blijkt het verband te
leggen met andere teksten van Van Ostaijen. Met de genoemde teksten als ‘uitvalsbasis’ zullen we
zo een aantal ‘sluipwegen’ door Van Ostaijens werk kunnen bewandelen.
Dit alles zal ons toelaten om een beeld te schetsen van de ontwikkeling van de filosofische
grondslagen van Van Ostaijens denken en, daaraan verbonden, van de ontwikkeling van zijn denken
over het ethisch-politieke. Daarbij aansluitend zullen we betogen dat het precies deze kantiaans
geïnspireerde ontwikkeling is die het mogelijk maakt dat Van Ostaijens late werk onder het regime
van de esthetica van het verhevene komt te staan. Ten slotte zullen we waar dat pas geeft ook al wijzen
op een aantal concrete consequenties daarvan voor zijn creatieve praxis.

4.
In Deel III, ten slotte, zullen we ingaan op teksten die respectievelijk aan het begin- en aan het eindpunt
van de genoemde evolutie staan, waardoor het ingrijpende karakter van deze evolutie, maar tegelijk
ook een aantal constanten in Van Ostaijens werk goed tot hun recht zullen komen. Onze uiteenzetting
zal er in de eerste plaats op gericht zijn om aan te tonen dat Van Ostaijen zich ontwikkelt van een
‘verblind’ idealist (een ‘pontifex’) tot een ‘ontnuchterd’, ‘kritisch’ idealist (een ‘agitator’) en dat parallel aan en nauw verbonden met deze ontwikkeling - zijn creatieve werk overgaat van het regime
van de esthetica van het schone naar dat van de esthetica van het verhevene. Aansluitend hierbij zullen
we proberen te laten zien hoe Van Ostaijens esthetica van het verhevene de concrete technische
realisering van zijn creatieve werk beïnvloedt en stuurt.

5.
Zoals men hieruit al kan opmaken moet men zich de verhouding tussen Deel I enerzijds en Deel II
en III anderzijds niet denken als die tussen ‘theorie’ en ‘toepassing’. De hele onderneming van Deel
II en III bestaat in een lectuur van Van Ostaijen ‘volgens’ (‘selon’) of ‘in het licht van’ de
verheveneproblematiek zoals die door Kant en Lyotard aan de orde is gesteld. We hebben ons er
echter voor willen hoeden om het werk van Van Ostaijen te
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reduceren tot een eenvoudige illustratie van de opvattingen van Kant en Lyotard. Ons streven was er
integendeel juist op gericht om aan de eigen dynamiek en inzet van dit werk recht te laten wedervaren.1
Onze onderneming laat zich daardoor misschien nog het beste omschrijven met de aan Lyotard
ontleende ‘archipel’-metafoor. We kunnen ons het denken van respectievelijk Kant, Lyotard en Van
Ostaijen voorstellen als drie eilanden, die - wat nu eenmaal in de aard van eilanden ligt - radicaal van
elkaar gescheiden zijn. Dit belet niet dat tussen deze eilanden overgangen (‘passages’) mogelijk zijn.
Een vergelijking van het denken van Kant, Lyotard en Van Ostaijen brengt immers zeer duidelijke
analogieën en overeenkomsten aan het licht, die overigens niet gereduceerd kunnen worden tot het
mechanische gevolg van het feit dat zowel Van Ostaijen als Lyotard zich direct op Kant inspireren,
of dat Lyotard zich geregeld beroept op de theorievorming en de praxis van de historische avant-garde.
Tegelijk hebben wij er zorg voor willen dragen dat deze overeenkomsten niet voor identiteiten worden
gehouden. De specifieke context waarin de verheveneproblematiek bij respectievelijk Kant, Lyotard
en Van Ostaijen functioneert, heeft immers een onreduceerbaar eigen karakter. We hebben dan ook
gepoogd om deze ‘singulariteit’, en bijgevolg ook de onderlinge verschillen, goed te laten uitkomen.
Met het oog daarop zijn we in Deel I omstandig ingegaan op de specifieke functie die de
verheveneproblematiek bij Kant, respectievelijk Lyotard vervult. En in Deel II en III, die over Van
Ostaijen handelen, hebben we geprobeerd om de relevantie van de verhevene-problematiek voor diens
werk als het ware ‘organisch’, vanuit een nauwgezet onderzoek van Van Ostaijens reflectie over kunst
en literatuur en van zijn creatieve praxis, tot uitdrukking te laten komen en deze problematiek daarbij
te relateren aan de fundamentele drijfveer en inzet die Van Ostaijen zelf aan zijn werk toeschrijft.

6.
Dit proefschrift is dan ook, zoals veel van het onderzoek dat in de menswetenschappen wordt verricht,
in de eerste plaats een product van ‘reflectie’. Het reflecterende oordeelsvermogen construeert in de
chaos van het werkelijke onderscheidingen en overeenkomsten en brengt zo een ordening aan in het
reële die niet met ‘kennis’ verward mag worden. Het is alleen de reflectie die het ons mogelijk maakt
om de werkelijkheid te denken als méér dan een doelloze verzameling en opeenvolging van cognitief
vaststelbare gegevens, doordat zij haar volgens een bepaalde ‘leidraad’ denkt.
In dit proefschrift hebben we het denken van Van Ostaijen zoals dat uit zijn geschriften naar voren
komt geconstrueerd als de ontwikkeling van een ‘verblind’ idealistisch naar een ‘kritisch’ idealistisch
denken, en zijn artistieke praxis als de ontwikkeling van een kunst onder het regime van de esthetica
van het schone naar een kunst onder het regime van de esthetica van het verhevene. Tot een dergelijke
‘constructie’ waren we nooit gekomen als

1

Het zou trouwens geheel in strijd zijn met de geest van Lyotards werk ‘to extract a methodology of reading from
a reading of Lyotard. After Lyotard, it will not be a question of applying Lyotard’ (B. Readings, Introducing Lyotard,
xxvi).

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

XVII

we ons met het louter cognitieve hadden tevredengesteld. Wie zich tot het cognitieve beperkt, bereikt
zoals we verderop zullen zien doorgaans slechts een ‘bedroevend’ resultaat.1 Dit kan de lezer trouwens
zelf vaststellen aan Borgers' Documentatie, die zich inderdaad aan ‘de feiten’ houdt en daardoor
zelden verder komt dan een accumulatie van juist die ‘feiten’ en de vaststelling van zekere herhalingen
en regelmatigheden, in de trant van: ‘Van Ostaijens vader was een Nederlands immigrant’, ‘Van
Ostaijen schreef “Het gevang in de hemel” in de zomer van 1920’, ‘De eerste regel van “Het dorp”
is later toegevoegd’ en ‘Van Ostaijen gedroeg zich doorgaans erg gereserveerd’. Men begrijpe ons
hier echter niet verkeerd: het is allerminst de bedoeling om denigrerend te doen over het onderzoek
dat door Borgers en anderen werd (en wordt) verricht. Dit werk heeft juist het terrein geëffend voor
ons eigen werk en zoals men zal vaststellen hebben wij er dan ook zeer vaak dankbaar gebruik van
gemaakt. Het op ‘reflexieve’ wijze aanknopen bij ‘de feiten’ vooronderstelt immers dat die ‘feiten’
ten minste ‘gekend’ zijn.
Een vraag die ons geregeld werd gesteld door mensen die vernamen dat wij aan een proefschrift
over Van Ostaijen werkten, was: ‘Valt daar nu eigenlijk nog wel iets over te schrijven?’ Wanneer we
ons voor het antwoord op die vraag beperken tot het strikt cognitieve, dan moeten we antwoorden:
‘Niet zo erg veel meer.’ Het zuiver biografische en filologische onderzoek is met betrekking tot het
onderwerp ‘Van Ostaijen’ al ver gevorderd en, al zal het wel nooit helemáál worden voltooid, toch
kunnen we ons voorstellen dat na het baanbrekende werk van Borgers en de aanvullingen die daar
sindsdien bij verschenen zijn, op dat terrein nog weinig eer te halen valt. De reflectie, daarentegen,
kan nooit worden afgesloten. Het is dankzij de reflectie dat we altijd weer op andere manieren bij
Van Ostaijens werk - bij om het even welk werk - zullen kunnen aanknopen.

7.
Meteen is hiermee ook gezegd dat dit proefschrift slechts een van de vele mogelijke ‘aanknopingen’
is bij het werk van Paul van Ostaijen. Toch geloven we dat het om een ‘sterke’ aanknoping gaat. Het
opwerpen van de vraag naar de fundamentele motivatie van Van Ostaijens werk geeft ons immers de
gelegenheid om een verband te leggen tussen Van Ostaijens filosofische opvattingen, zijn opvattingen
over het ethisch-politieke, zijn kunstopvattingen, zijn ethisch-politieke praxis, zijn creatieve praxis
en zelfs een aantal (op het eerste gezicht soms banale) gegevens uit de biografie - die we dan immers
allemaal in het licht van eenzelfde motivatie kunnen zien. Die onderlinge verbondenheid zal ook
uitkomen in de manier waarop we Van Ostaijens ontwikkeling zullen beschrijven. Daarbij zullen we
stellen dat de Wende in zijn denken de grondslag vormt van de ommekeer die in zijn opvattingen over
het ethisch-politieke én in zijn kunstopvattingen kan worden vastgesteld, en daarmee tevens op
ingrijpende wijze de motivatie en de aard van zijn praxis in het algemeen en van zijn ethisch-politieke
en creatieve praxis in het bijzonder beïnvloedt. Bijgevolg zullen we, wanneer we betogen dat het late
werk van Van Ostaijen gemotiveerd wordt door de

1

Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 1.5.
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esthetica van het verhevene, meteen ook aannemelijk moeten proberen te maken dat deze motivatie,
en bijgevolg ook de late creatieve praxis, niet los kan worden gezien van Van Ostaijens denken en
praxis in het algemeen.1
Daarmee bevestigen we een reeds eerder gekoesterd vermoeden dat de late Van Ostaijen niet de
‘hyperautonomist’ is waar hij een tijdlang voor werd gehouden, en dat de ‘esthetisering’ die in zijn
opvattingen en creatieve praxis kan worden waargenomen niet verward mag worden met escapisme,
een terugtrekking in de ‘ivoren toren’ van de kunst en een regressie in ‘l'art pour l'art’-theorieën.

8.
Voorts zijn we ons er natuurlijk ook van bewust dat dit proefschrift een tochtig huis is - een bouwwerk
dat aan alle kanten openstaat. Dat kan principieel al moeilijk anders: een proefschrift - en trouwens
eender welk geschrift - dat ‘(af)gesloten’ is, behoort tot de orde van het ideële. Dit lijkt ons echter a
fortiori voor dit proefschrift te gelden. Hoe onvermijdelijk lacunes zijn zal men zich realiseren als
men de geweldige omvang in ogenschouw neemt van het veld dat wij bestrijken.
Men kan zich hiervan misschien nog het beste een idee vormen wanneer men een blik werpt op de
literatuur die we voor het schrijven van dit proefschrift verwerkt hebben. Zowel voor de bespreking
van Kant als van Lyotard hadden we om zo te zeggen à l'infini kunnen doorlezen. Dat de literatuur
over Kant geweldig omvangrijk is, ligt voor de hand. En ook het corpus van geschriften die handelen
over het werk van Lyotard en de plaats van de verheveneproblematiek daarin is inmiddels al zeer
uitgebreid en neemt nog hand over hand toe. Voorts verhelen wij niet dat wij graag langer waren
blijven stilstaan bij de Kant-verwerking van een aantal andere ‘poststructuralisten’. Ten slotte hadden
we ons ook nog verder kunnen verdiepen in de zeer uitgebreide literatuur die verband houdt met de
behandeling van de verheveneproblematiek in de westerse ‘esthetische’ traditie van ‘Longinos’ tot
op heden.2 Het spreekt vanzelf dat wij hier, met het oog op de uitvoerbaarheid van ons project, keuzes
hebben moeten maken. Daarbij hebben we ons zoveel mogelijk geconcentreerd op onze uitgangspunten,
en derhalve absolute prioriteit gegeven aan een nauwgezette lectuur van de relevante primaire teksten
van Kant en Lyotard, die samen toch ook al een aanzienlijk corpus vormen. Aansluitend hierbij hebben
we geprobeerd om zo

1

2

De laatste tijd wordt er trouwens wel vaker op gewezen dat de late kunstopvattingen en het late werk van Van
Ostaijen lange tijd ten onrechte als ‘autonomistisch’ zijn beschouwd. Zo stelt Thomas Vaessens in 1992: ‘wanneer
we door de abstracties van Van Ostaijens poëzieopvattingen heenkijken, zien we dat zijn schoonheidsopvattingen
- ondanks alle autonomie - in dienst staan van zijn maatschappelijk engagement. Zijn poëtica is maatschappijbetrokken
en idealistisch.’ (De esthetische uitdrukking van een idealistische beslissing, 72) Bevat deze uitspraak naar inhoud
en formulering discutabele elementen, met de strekking ervan - dat ook Van Ostaijens late poëzie niet los kan
worden gezien van zijn ethisch-politieke ‘engagement’ - kunnen we volledig instemmen.
Dit betekent concreet dat we niet of nauwelijks zullen ingaan op geschriften van en over Boileau, Diderot, Addison,
Burke, Schiller, Hegel, e.v.a.
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gericht mogelijk een overzienbare hoeveelheid secundaire literatuur over Kant, Lyotard en het
verhevene te verwerken.
Enigszins anders ligt het met de Van Ostaijenliteratuur, die - hoewel ze intussen ook al zeer
omvangrijk is geworden - toch nog ‘beheersbaar’ blijft en die we dan ook zo goed als volledig hebben
verwerkt. Als we ons in onze lectuur met betrekking tot Van Ostaijen toch een beperking hebben
opgelegd, dan geldt die vooral wat we maar de ‘tertiaire’ literatuur zullen noemen, waarmee we onder
meer bedoelen: literatuur die door Van Ostaijen zelf verwerkt is, werken over de historische en
cultuurhistorische context waarin Van Ostaijens werk is ontstaan, contemporaine geschriften over
politiek, filosofie en kunst, de contemporaine binnen- en buitenlandse literatuur - kortom, alle literatuur
die relevant kan zijn voor een studie van Van Ostaijens werk vanuit een traditioneel comparatistisch
of systemisch standpunt. Men zal dan ook merken dat wij ons voor het antwoord op dergelijke
‘contextuele’ vragen geregeld op het gezag van andere Van Ostaijencommentatoren zullen verlaten.

9.
Een van de consequenties van ons uitgangspunt is dat in principe alle primaire teksten van Van Ostaijen
voor bespreking in aanmerking komen: de poëzie, het creatieve proza, de opstellen en ook de
correspondentie. Het spreekt vanzelf dat een nauwgezette lectuur en bespreking van al die teksten
vanuit het door ons gekozen perspectief binnen het bestek van dit proefschrift niet realiseerbaar was.
Liever dan het hele werk van Van Ostaijen op een hardhandige, simplificerende wijze ‘in het gareel’
van onze theoretische uitgangspunten te dwingen hebben we ervoor gekozen om nauwgezette lecturen
te ondernemen van een beperkt aantal strategisch gekozen teksten. Als we de balans opmaken komen
we uit op de volgende teksten: de opstellen tot 1918 en na 1922, het titelgedicht van Het Sienjaal,
twee van de Nagelaten gedichten en drie grotesken. In die lecturen hebben we overigens wel maximaal
verwezen naar andere, niet als zodanig besproken teksten. Dit kan natuurlijk niet beletten dat er
leemten blijven, zodat ons werk dus ook in dit opzicht ‘onvoltooid’ is. Er zijn dan ook nog heel wat
teksten uit Van Ostaijens Verzameld werk waar we graag nader op waren ingegaan en waaraan we,
naar we hopen, in de toekomst een aparte bespreking zullen kunnen geven in het licht van de
verheveneproblematiek. Zo zijn de verwijzingen naar De feesten van angst en pijn en naar Bezette
stad tot aanzetten beperkt gebleven en hadden we ook graag nog wat meer specimina van de Nagelaten
gedichten besproken.

10.
Zoals alle reflectie opent dus ook de onze weidse perspectieven. Geschoold in het ‘kritische’ denken
als wij na dit proefschrift zijn, weten we dat deze perspectieven nooit meer kunnen
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zijn dan vluchtpunten in het oneindige en dus nooit gerealiseerd zullen worden. Het complete en het
totale zijn ideeën, waar we naar (moeten) reiken, zonder ze ooit te kunnen bereiken.
De conclusie die Lyotard aan zijn filosofische hoofdwerk verbindt, kunnen wij derhalve ook aan
ons eigen ‘hoofdwerk’ verbinden: ‘l'ordre est plutôt celui d'une réflexion inachevée, il est
réflexif-argumentatif, mais in-conclu. Je ne crois pas que j'aurais pu, que je pourrais l'achever. Il fallait
consentir à cet inachèvement.’1 Of nog: ‘We never publish anything except rough drafts.’2

1
2

J.-F. Lyotard, A propos du Différend, 44.
J.-F. Lyotard, Interview with Georges van den Abbeele, 16.
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Deel I
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Hoofdstuk 1. De zinnenfilosofie van Jean-François Lyotard
‘Ich glaube, ich Erzähle da im Moment eine falsche Geschichte.’1
Als de naam van de Franse filosoof Jean-François Lyotard (°1924) één associatie oproept, dan is het
wel die met het ‘postmoderne’ en het ‘postmodernisme’. Zowat iedereen die in de literatuurwetenschap
of de filosofie stelling neemt in het - overigens inmiddels alweer behoorlijk aftandse ‘postmodernismedebat’, blijkt daarbij op zijn minst naar Lyotard te moeten verwijzen. Wordt er in
dat verband ook effectief op diens werk ingegaan, dan reikt die bespreking in de meeste gevallen niet
verder dan La condition postmoderne (1979) en, al minder vaak, Le postmoderne expliqué aux enfants
(1986). En haast altijd wordt Lyotard in deze discussie als een van de grote promotoren van het
‘postmodernisme’ voorgesteld.
Dit Lyotardbeeld is om uiteenlopende redenen diep problematisch. Om te beginnen is Lyotards
positie in het genoemde debat veel ambivalenter en genuanceerder dan uit de talrijke achteloze
verwijzingen naar zijn werk mag blijken. Zo heeft Lyotard het zoals we verderop zullen zien erg
moeilijk met een bepaald soort van trendy ‘postmodernisme’ - terwijl het nochtans precies dit
postmodernisme is waarmee zijn eigen werk vaak in één adem wordt genoemd. Voorts kan het niet
genoeg beklemtoond worden dat de kwestie van het ‘postmoderne’ in Lyotard eerder een secundaire
kwestie is. Lyotards gebruik van de term ‘postmodern’ lijkt vaak vooral door strategische overwegingen
te zijn ingegeven. Het heeft er veel van weg dat hij dit sinds eind jaren zeventig modieuze begrip voor
zich opeist om aandacht te vragen voor zijn werk en de inzet daarvan. Daarbij herdefinieert hij het
op een manier die met die inzet in overeenstemming is en op kritische en subversieve wijze ingaat
tegen de gebruikelijke betekenissen van ‘postmodern’.2 Deze ‘strategie’ heeft ervoor gezorgd dat
Lyotard een van de meest besproken filosofen van de laatste vijftien jaar is geworden. Tegelijk echter
heeft ze verschillende ongewenste effecten gehad. Zo haalden veel vakfilosofen de neus op voor het
werk van deze op het eerste gezicht erg ‘mediatieke’ vakgenoot. Voorts had de mediatieke overkill
rondom La condition postmoderne, dat door Lyotard zelf niet eens tot zijn eigenlijke filosofische
werk wordt gerekend,3 tot gevolg dat Lyotards andere, ‘eigenlijk’ filosofische werk tot op grote hoogte
aan het gezicht bleef onttrokken - tot Lyotards grote frustratie, overigens. Met name Le différend
(1983), het indrukwekkende hoofdwerk van de late Lyotard en het impliciete ankerpunt van de meeste
boeken en artikelen uit de afgelopen vijftien jaar,4 kreeg hierdoor tot op heden niet de aandacht die
het beslist verdient.
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J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 320.
Naar eigen zeggen heeft Lyotard de term ontleend aan ‘la critique littéraire américaine et à la crise du modernisme
dans les arts’, maar gebruikt hij hem ‘dans un sens qui est tout différent de celui qui est généralement admis dans
ces matières’ (J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 64).
In een gesprek met Veerman en Van Reijen omschrijft Lyotard La condition postmoderne als ‘pas un livre de
philosophie’ (Les lumières, le sublime, 64; zie in dit verband ook F. van Peperstraten, Communicatie of reflexieve
ontvankelijkheid?, 57). Bennington noemt het ‘one of the least representative books’ uit Lyotards filosofische oeuvre.
(Lyotard: Writing the Event, 1) Zie in dit verband ten slotte ook D. Veerman, Lyotard niet-lezen, 124.
Dit boek wordt door Lyotard op het omslag dan ook nadrukkelijk als ‘mon livre de philosophie’ aangekondigd. Zie
in dit verband verder ook J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 63-64; en J. Georg-Lauer, Das ‘postmoderne
Wissen’ und die Dissenstheorie von Jean-François Lyotard, 190.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

4

Aan dit algemene beeld beantwoordt ook de Lyotardreceptie in het Nederlandse taalgebied. Ook hier
staat Lyotard nog steeds vooral bekend als de ‘profeet van het postmodernisme’1. Zoals kon worden
verwacht waren La condition postmoderne en Le postmoderne expliqué aux enfants de eerste teksten
van Lyotard die in Nederlandse vertaling ter beschikking kwamen.2 Later kwamen daar nog de kleinere
werken L'enthousiasme, Heidegger et ‘les juifs’ en L'inhumain bij.3 Significant genoeg ligt van Le
différend nog steeds geen vertaling voor, en het is zeer de vraag of die er ooit zal komen.
We mogen dus gerust concluderen dat Lyotard, ook al is hij een van de beroemdste hedendaagse
filosofen, niet alleen voor het grote publiek maar ook voor vele literatuurwetenschappers en filosofen
een grote onbekende blijft. Voor een goed begrip van Lyotards behandeling van de
verheveneproblematiek, is het vanzelfsprekend noodzakelijk dat we begrijpen wat de belangrijkste
‘enjeus’ zijn van zijn denken. In wat nu volgt willen we daarom proberen om Lyotards werk, en dan
vooral het late werk, in een zo kort mogelijk bestek aan de lezer voor te stellen. Dat we ons daarbij
zullen bezondigen aan de aan een dergelijke voorstelling inherente falsificaties en simplificaties,
spreekt vanzelf. Om het in Lyotards termen te zeggen: geen enkele ‘re-presentatie’ kan ooit de
‘presentatie’ vatten. Dat kan ons niet beletten om, vanuit het utopische streven om ‘spijts alles’ onze
‘representatie’ toch te laten samenvallen met de ‘presentatie’ die Lyotards late werk is, een poging
te ondernemen om de lezer binnen te voeren in het domein van het lyotardiaanse denken.

1. Lyotards ‘ontwikkeling’
Van een ‘logische’ of rechtlijnige ‘ontwikkeling’ kan bij een werk als dat van Lyotard, dat op het
eerste gezicht vooral door ‘shifts and breaks’4 wordt gekenmerkt, bezwaarlijk sprake zijn. Wel kunnen,
met de nodige zin voor vereenvoudiging, een drietal ‘periodes’ worden onderscheiden.
De ‘eerste’ is die van het directe politieke engagement. Lyotard ontwikkelde zich tijdens en na een
docentschap in Algerije (1950-52, ten tijde van de Algerijnse vrijheidsstrijd) ‘zum undogmatischen
Marxisten’5. In 1954 vond hij aansluiting bij de radicaal linkse groep rondom het mede door Lefort
en Castoriadis opgerichte tijdschrift Socialisme ou barbarie, waarin hij in hoofdzaak artikelen over
de Algerijnse kwestie publiceerde. In de loop van de
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F. van Peperstraten, Esthetiek, politiek en pluralisme, 25. Zie ook id., Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid?,
57n. Van Peperstraten verwijst daar ter illustratie naar de artikelen over Lyotard van Kunneman en Popma, ‘die
beiden niet verder komen dan het bekritiseren van Het postmoderne weten.’
Het postmoderne weten. Een verslag (1987); Het postmoderne uitgelegd aan onze kinderen (1987).
Heidegger en ‘de joden’ (1990); Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis (1991); Het onmenselijke:
causerieën over de tijd (1992; partiële vertaling). Alle genoemde Nederlandse vertalingen verschenen bij Kok
Agora, Kampen.
G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 1. Zie ook J. Rogozinski, Lyotard: der Widerstreit, die Präsenz, 71.
W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 12.
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jaren zestig begon hij echter, net zoals Castoriadis, steeds minder te voelen voor dit weliswaar niet
streng-orthodoxe, maar toch nog steeds marxistisch geïnspireerde politieke engagement.1 In 1966
verbrak hij zijn banden met de groep rond Pouvoir ouvrier, waartoe hij intussen, na een intern conflict
bij Socialisme ou barbarie, was gaan behoren. Na een korte associatie met de studentenbeweging van
‘68 trok Lyotard zich definitief uit het directe politieke engagement terug,2 en ‘wendde hij zich weer
tot de “academische” filosofie.’3 Dat belet niet dat hij ‘fundamentally a political thinker’4 zou blijven,
iets wat hij zelf trouwens allerminst ontkent.5
De tweede ‘periode’ in Lyotards werk wordt ingeleid door het voor zijn ‘doctorat d'état’ geschreven
Discours, figure (1971), waarin Lyotard vanuit een door ‘a certain psychoanalysis’6 geïnspireerde
‘philosophie du désir ou de l'énergie’7 de fenomenologie en het structuralisme bekritiseert.8 Die lijn
wordt doorgetrokken in het tweede hoofdwerk uit deze periode, dat de sprekende titel Economie
libidinale (1974) draagt en waarin nu ook het marxisme zwaar op de korrel wordt genomen. Met
name Economie libidinale kan dan ook worden beschouwd als een enigszins baldadige en wanhopige
reactie op zijn ‘desillusie’ met betrekking tot ‘la tentative de moralisation de la politique qui était
incarnée par le marxisme’9: ‘C'est un livre désespéré.’10 Het resultaat is een soort van tabula rasa van
de gebruikelijke ethisch-politieke vragen11 ten behoeve van de ‘libidinale intensiteiten’. Lyotard ging
daarbij zelfs zo ver dat hij theorie12 tout court als ‘terreur’ tegenover deze ‘intensiteiten’ afdeed, omdat
elke vorm van theorie - in de zin van: een ‘discriminerende’ doctrine, die expliciete criteria voor goed
en kwaad, waar en onwaar formuleert - resulteert in verdringing,
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Cf. hierbij G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 46-47.
Voor een korte terugblik op deze periode zie: J.-F. Lyotard, Presentations, 128-129. Zie over deze ‘eerste periode’
ook P. Dews, Logics of Disintegration, 111; en F. van Peperstraten, Esthetiek, politiek en pluralisme, 25.
F. van Peperstraten, Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid?, 58.
G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 9. Zie ook ibidem 175; W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 13;
B. Readings, Introducing Lyotard, xi; F. van Peperstraten, Esthetiek, politiek en pluralisme, 26; en id., Inleiding
tot de Nederlandse uitgave [van L'enthousiasme], 16.
Cf. G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 5; en E. Steuerman, Habermas vs Lyotard, 100.
G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 1.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 90. Zie ook W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 50.
Cf. J.-F. Lyotard, Pérégrinations, 29-31; G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 56 en 75; en P. Dews, Logics
of Disintegration, 112-119.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 90. Zie hierbij ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 30-42.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 90. Zie ook id., Pérégrinations, 32-33; id., Das Undarstellbare - wider das
vergessen, 320; en W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 16-17.
Lyotard heeft het m.b.t. Economie libidinale dan ook over ‘l'élimination de l'enjeu bien/mal’. (Les lumières, le
sublime, 90) Zie ook P. Dews, Logics of Disintegration, 138.
Op dit moment in zijn ontwikkeling rekent Lyotard overigens ook alle vormen van ‘kritiek’ tot de ‘theorie’. (cf. P.
Dews, Logics of Disintegration, 202; en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 28-30 en 34) Zoals we verderop
zullen zien, ziet hij in zijn latere werk tussen beide een fundamenteel verschil (cf. 4.).
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onderdrukking en geweld.1 Daarom: ‘Le seul critère pris en considération était l'événement lui-même.’2
Vanaf het eind van de jaren zeventig, het door de publicatie van La condition postmoderne en Au
juste gemarkeerde begin van de derde ‘periode’, keert Lyotard enigszins op zijn stappen terug. De
vragen naar de ethiek en naar de gerechtigheid in de politiek worden in zijn versie van een ‘kritische
filosofie’, die hij ‘ontwikkelt [...] als een type van het hedendaagse differentiedenken’3, gerehabiliteerd,4
maar anders beantwoord dan door de vroege, marxistische Lyotard: ‘Ich fragte mich, was man noch
machen kann, wenn es keine grosse revolutionäre Alternative mehr gibt und man trotzdem die
Gerechtigkeit liebt.’5 De ethiek wordt nu gezien als één onder vele ‘genres’6, met een specifieke inzet,
eigen regels en een lokale legitimiteit,7 die door de andere genres moeten worden gerespecteerd, zoals
het zelf ook de andere genres moet respecteren. Die condities geven meteen ook de inzet van het
politieke aan, dat volgens Lyotard zelf geen ‘genre’ is, maar een strijdtoneel van genres. De ‘best
mogelijke’ politiek - geen politiek van het ‘hoogste goed’, maar van het ‘minste kwaad’ - moet er
zoals we zullen zien op gericht zijn om de verschillende genres in het politieke proces maximaal aan
het woord te laten komen.
Lyotards Wende wordt ook door de stijl gesignaleerd: van de exuberante, ‘bewusst
widerspruchsvolle, inkonsistente Texte’8 van de ‘tweede periode’ naar het limpide, op nauwkeurige
formuleringen toegespitste en tegelijk niet zonder genot gehanteerde klassieke Frans van de ‘derde
periode’.9 Dit betekent overigens niet dat Lyotard ten minste stilistisch en formeel weer een
‘traditioneel’ filosoof is geworden. Zijn stijlbewustzijn doet niet onder voor dat van een literator, en
geregeld probeert hij in zijn boeken, de experimenteergeest van de avant-garde getrouw, nieuwe
vormen uit: het interview (Au juste), de brief aan een kind (Le postmoderne expliqué auf enfants), het
reisverslag (Pérégrinations), de leesfiche (de ‘Fiche de lecture’ uit Le differend10), een ‘tombeau’
(Tombeau de l'intellectuel), een ‘recueil de leçons’ (Leçons sur l'Analytique du sublime), etc.11 De
Wende laat zich voorts ook aflezen aan de ‘embleemfiguren’. Waren dat in de ‘tweede periode’ Freud
en Nietzsche,12 vanaf La
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Cf. hierbij G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 34 en 43-48; P. Dews, Logics of Disintegration, 134 en 211;
J. Georg-Lauer, Das ‘postmoderne Wissen’ und die Dissens-Theorie von Jean-François Lyotard, 190-191; en D.
Veerman, Lyotard's integriteit, 11-12.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 90. Zie ook id., Pérégrinations, 33-35; P. Dews, Logics of Disintegration,
133 en 140; G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 31; en id., August: Double Justice, 64.
F. van Peperstraten, Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid?, 58.
‘the problem of justice [...] begins its return with JLT [Jean-Loup Thébaud, Lyotards gesprekspartner in Au juste,
E.S.], his tape recorder, and the conversations which make up Au juste.’ (G. Bennington, August: Double Justice,
64) Zie verder ook P. Dews, Logics of Disintegration, 138 en 219.
J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 320; en id., Les lumières, le sublime, 91.
Voor de manier waarop Lyotard het ‘genre’-begrip hanteert, zie 3.
‘l'enjeu spécifique qu'est la justice est rétabli sous la forme de l'éthique’ (J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime,
91).
W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 99. Zie ook ibidem 15; P. Dews, Logics of Disintegration, 216; en G.
Bennington, Lyotard: Writing the Event, 29-31.
In de ‘Fiche de lecture’ bij Le différend (13) gaat Lyotard trouwens expliciet en niet zonder ironie in op zijn ‘nieuwe
stijl’.
Waarin Lyotard expliciet de vraag stelt naar het (onzekere) ‘genre’ van Le différend (12-13).
Zie hierbij ook B. Readings, Introducing Lyotard, xvi.
Beide auteurs stonden in de ‘Resignations- und Frustrationsphase nach dem Mai 1968’ (W. Reese-Schäfer, Lyotard
zur Einführung, 21) overigens in het brandpunt van de intellectuele belangstelling in Frankrijk tout court. Zie ook
P. Dews, Logics of Disintegration, 131 en 202-203.
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condition postmoderne en Au juste gaat Lyotard zich beroepen op Adorno, Heidegger, de Wittgenstein
van de Logische Untersuchungen1 maar ook en steeds meer op Kant.2 Lyotard is overigens beslist
niet de enige ‘poststructuralist’ die zich weer in Kant gaat verdiepen,3 maar hij is wel de hedendaagse
Franse filosoof die ‘sich am häufigsten auf Kant bezieht.’4 Dat blijkt trouwens al uit de titels van een
aantal van zijn werken.5 Niet toevallig gaat het daarbij in hoofdzaak om lecturen van de ‘Kritik der
ästhetischen Urteilskraft’ (‘die immerhin eine alte Leidenschaft von mir war’6) en de historisch-politieke
geschriften - zij het dan wel tegen de achtergrond van de hele kritische filosofie van Kant.7 Lyotard
is immers, om redenen die verderop duidelijk zullen worden, sterk geïnteresseerd in het verband
tussen esthetiek en politiek, en in het verband van beide met het probleem van de rechtvaardigheid
(cf. 4.). Hij probeert dat probleem te denken ‘volgens Kant’ (‘selon Kant’8), die hij, in overeenstemming
met zijn eigen oproep om een ‘anamnese’ van de moderniteit te ondernemen,9 herleest en
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Wat onder andere blijkt uit Lyotards (weliswaar erg eigenzinnige) gebruik van ‘Wittgenstein's taalspel-stelling’.
(D. Veerman, Lyotard niet-lezen, 125). Cf. onder andere La condition postmoderne, 20-24; Tombeau de l'intellectuel,
57-66; en Le différend, 11-12. Zie hierbij verder ook J.-F. Lyotard, Interview with Georges van den Abbeele, 17;
D. Carroll, Paraesthetics, 157; M. Frank, Die Grenzen der Verständigung, 36-48; W. Reese-Schäfer, Lyotard zur
Einführung, 24; J. Georg-Lauer, Das ‘postmoderne Wissen’ und die Dissens-Theorie von Jean-François Lyotard,
199; A. Honneth, Der Affekt gegen das Allgemeine, 894-895; en J. Perger, Jean-François Lyotard, eine Position
mit oder ohne Zukunft?, 157.
Zie hierover Lyotard zelf in: Le différend, 11-12; en id., Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 319. Lyotard
beklemtoont daarbij vooral de rol van Au juste als keerpunt. Zie ook id., Les lumières, le sublime, 68; D. Veerman,
Lyotard's integriteit, 10; en id., Lyotard niet-lezen, 130-131.
Zie in dit verband P. Dews, Logics of Disintegration, xiii. We volstaan hier met het voorbeeld van M. Foucault, die
in een van zijn laatste colleges (‘Un cours inédit’) ingaat op twee van Kants ‘historisch-politieke geschriften’. Zie
hierbij ook W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 9 en 67-68.
W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 67. Zie ook id., Vom Erhabenen zum Sublimen ist es nur ein Schritt,
171.
L'enthousiasme gaat terug op Kants behandeling van het enthousiasme in de Kritik der Urteilskraft en de Streit der
Fakultäten; Le différend verwijst naar het kantiaanse ‘Widerstreit’, dat onder andere in de behandeling van het
verheven gevoel in de derde Kritik ter sprake komt (zie b.v. KdU A 98/B 99); ‘Réponse à la question: qu'est-ce que
le postmoderne?’ alludeert uiteraard op Kants Beantwortung der Frage: was ist Aufklärung? Zie in dit verband ook
W. Welsch, Wege aus der Moderne [Einleitung], 30; en W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 46.
J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 319. Zie ook D. Veerman, Lyotard's integriteit, 16.
Cf. J.-F. Lyotard, Le différend, 11. Lyotard nam de draad van zijn Kantlectuur naar eigen zeggen trouwens weer
op door in de colleges met de studenten ‘die zweite Kritik und einzelne Abschnitte der Dialektik der ersten Kritik’
te lezen (Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 319). Hij maakt met name geregeld gebruik van centrale
inzichten uit de Kritik der praktischen Vernunft (cf. b.v. de ‘Notice Kant 2’ uit Le différend). Zo wordt meteen de
focus van zijn belangstelling aangegeven: ethiek, esthetiek en politiek. Om die reden geeft Lyotard dan ook aan het
als een ironische en eigenzinnige schets van zijn filosofische ‘ontwikkeling’ opgevatte Pérégrinations de
programmatische ondertitel Loi, forme, événement mee, waarbij de ‘wet’ voor de ethiek staat, de ‘vorm’ voor de
esthetiek en het ‘gebeuren’ voor de politiek. Zie in dit verband verder ook J.-F. Lyotard, Pérégrinations, 15 en 20;
en D. Carroll, Paraesthetics, 173-174.
J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 15 en 79.
Cf. J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 16, 114, 125-126 en 130-131; id., Du bon usage du
postmoderne, 97; W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 45-46 en 101; D. Veerman, Lyotard niet-lezen, 142;
en J. Georg-Lauer, Das ‘postmoderne Wissen’ und die Dissens-Theorie von Jean-François Lyotard, 192.
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vooral ‘herschrijft’. Hij gelooft daarbij ‘Kant vollkommen getreu zu sein’1. Toch kunnen zijn lecturen
van Kant bezwaarlijk traditioneel worden genoemd. Dat heeft hiermee te maken dat Lyotard minder
geïnteresseerd is in de ‘betekenis’ van de filosofische teksten waar hij mee omgaat,2 dan wel in het
‘appel’ dat ze, hic et nunc, tot hem richten: ‘I read Kant or Adorno or Aristotle not in order to detect
the request they themselves tried to answer by writing, but in order to hear what they are requesting
from me while I write or so that I write.’3 Vanuit die houding geeft Lyotard aan zijn kritische,
‘postmoderne’ rewriting van Kant gestalte.
Lyotard apprecieert aan Kants kritische filosofie dat die, in de ‘séparation des facultés’4, de
heterogeniteit van de vermogens reveleert. Het is deze Kant, de ‘“critical watchman” who maintains
at all costs the distinction among the cognitive, ethical, and aesthetic realms’5, die in Le différend op
Lyotards bijval kan rekenen. Zijn kritiek, zijn ‘différend avec Kant’6, geldt dan ook juist de tendensen
bij Kant die erop gericht zijn om die vermogens weer tot een eenheid samen te voegen. Precies daarom
slaat Lyotard de keurig symmetrisch opgebouwde architectuur van Kants kritische filosofie aan
gruizelementen, om er een veel flexibeler, ‘ironischer’ en minder hiërarchisch model voor in de plaats
te stellen. Wat Kant tot de constructie van een hiërarchisch filosofisch bouwwerk in staat stelt, is het
voorop stellen van de idee van een ‘Endzweck’ - ‘het zedelijke regulativum van de algemene unitaire
teleologie van emancipatie’7 - een regulatieve idee die in de postkantiaanse filosofie vaak voor een
begrip met een presenteerbaar object werd gehouden. De dominantie van die idee als ‘het unitaire
Doel’8 wordt door Lyotard afgewezen, omdat ze deze potentieel gevaarlijke ‘transcendentale illusie’
tot gevolg kan hebben,9 en daarmee aanleiding dreigt te geven tot de idee dat alle genres onder dezelfde
meta-regel subsumeerbaar en daardoor in principe commensurabel en uniformiseerbaar zijn. Bovendien
tempert de kantiaanse idee van een ‘Endzweck’ ‘fortement, trop fortement l'événement de la fission.’10
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J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 321.
Een dergelijke lectuur is trouwens ten prooi aan de typisch ‘moderne’ en door Lyotard zo vaak gewraakte ‘illusion
of mastery or exhaustiveness’ (B. Readings, Introducing Lyotard, xvi). Lyotards afkeer voor ‘interpretatie’ vormt
een constante in zijn hele werk. Cf. G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 30.
J.-F. Lyotard, Interview with Georges van den Abbeele, 19. Zie ook id., Le différend, 11; B. Readings, Introducing
Lyotard, xxiv; en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 17.
J.-F. Lyotard, Le différend, 12. Zie ook ibidem 190; id., L'enthousiasme, 32; en D. Carroll, Paraesthetics, 12.
D. Carroll, Paraesthetics, 173. Zie ook ibidem 157; en J.-F. Lyotard, Pérégrinations, 31.
J.-F. Lyotard, Judicieux dans le différend, 214. Zie ook D. Carroll, Paraesthetics, 184.
D. Veerman, Lyotard's integriteit, 17. Bij Kant komt het ‘Endzweck’ onder meer ter sprake in de ‘Idee zu einer
allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht’ (A 385-386). Zie verder ook J.-F. Lyotard, Tombeau de
l'intellectuel, 18; id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 16; id., L'enthousiasme, 114; id., Leçons sur l'Analytique
du sublime, 13; id., Retour au postmoderne, 43; id., Les lumières, le sublime, 84; D. Carroll, Paraesthetics, 166;
R. Beardsworth, On the Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 60; D. Veerman, Lyotard niet-lezen, 136;
en F. van Peperstraten, Inleiding tot de Nederlandse uitgave [van L'enthousiasme], 16.
D. Veerman, Lyotard's integriteit, 18.
Cf. D. Veerman, Lyotard's integriteit, 17-18; en id., Lyotard niet-lezen, 130. Over de ‘transcendentale illusie’ zie
5.
J.-F. Lyotard, Introduction à une étude du politique selon Kant, 133. Zie ook id., L'enthousiasme, 112; en id.,
Judicieux dans le différend, 216-217.
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Van het kantiaanse bouwwerk en van de grote systemen die er in de geschiedenis van de westerse
filosofie op zijn gevolgd, blijven vandaag - in de ‘postmoderniteit’, na de ‘grote vertellingen’ - alleen
nog fragmenten over - en dat is volgens Lyotard ook goed zo: ‘La philosophie comme architecture
est ruinée, mais une écriture des ruines, micrologies, graffiti peuvent faire l'affaire.’1 Alleen op die
manier blijft de heterogeniteit van de ‘genres’ en van hun onderscheiden finaliteiten (‘a plurality of
ends’2) minimaal gevrijwaard. Als men dit leest, zou men inderdaad geneigd kunnen zijn om ook in
de ‘late’ Lyotard een naïeve, ‘irrationele’ aanbidder van heterogeniteit en pluraliteit en een verdediger
van een ‘postmoderne’, relativistische ‘anything goes’-mentaliteit te zien. Daarmee zou men hem
echter groot onrecht aandoen.3 Om te beginnen vindt men bij de Lyotard van de ‘derde periode’ geen
idealisering van de heterogeniteit, als een simpele, ‘revolutionaire’ omkering van de gewraakte
uniformiteit.4 Voorts is zijn kritiek op de idee van een universele Rede niet ingegeven door
irrationalisme, maar door zijn door Kant geïnspireerde inzicht in het lokale van rationaliteiten, elk
met hun eigen regels en finaliteit - een inzicht dat tot gevolg heeft dat de kritische opgave bij uitstek
te definiëren valt als de beperking van het legitieme gebruik van elk ‘genre’ (‘vermogen’, ‘taalspel’,...)
tot zijn eigen domein. Deze radicale incommensurabiliteit tussen de vermogens, waarvoor Kant in
laatste instantie lijkt terug te schrikken, wordt door Lyotard ‘ten einde gedacht’.5
Lyotards kritiek dat het kantiaanse criticisme een filosofie van de vermogens van het subject blijft,6
hangt met het voorgaande samen. Doordat Kant vasthoudt aan de notie van een subject, is hij
gedwongen om de heterogene vermogens van dat subject op de een of andere manier samen te denken
en tot een harmonie te brengen, zoniet gaat de eenheid ervan verloren: ‘Kant se trouve devant le
problème de refaire un seul sujet avec des régimes de jugement aussi parfaitement autonomes.’7 Deze
‘overbruggingsoperatie’ onderneemt Kant in de Kritik der Urteilskraft. Lyotard ziet in deze poging
tot (‘alsof’-)herstel8 van de eenheid
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J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 76. Zie ook id., Pérégrinations, 35; id., Das Undarstellbare - wider das
Vergessen, 335; en D. Veerman, Lyotard's integriteit, 16-19.
D. Carroll, Paraesthetics, 166.
Cf. hierbij W. Welsch, Wege aus der Moderne [Einleitung], 16-17. Met betrekking tot het werk uit de jaren zeventig
zou een dergelijke kritiek daarentegen niet onterecht zijn. Zie daarbij onder andere P. Dews, Logics of Disintegration,
217.
Wel gaat het in Au juste (1979) en La condition postmoderne (1979) nog gevaarlijk die richting uit. In Introduction
à une étude du politique selon Kant (1981) en Le différend (1983) heeft Lyotard, met de introductie van zijn
‘overgangenproblematiek’, echter duidelijk bijgestuurd. Zie hierbij onder andere J.-F. Lyotard, Pérégrinations, 36;
G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 140-141 en 176; en F. van Peperstraten, Communicatie of reflexieve
ontvankelijkheid?, 64. Typerend voor deze ontwikkeling is deze opmerking uit 1985: ‘Niet het fragment, maar juist
het complexe moet worden gezien als het algemeen kenmerk van het post-moderne levensgevoel.’ (J.-F. Lyotard,
In een systeem van labyrinten, 152) Parafraserend: ‘postmodern’ is niet de versplintering en heterogeniteit als
zodanig, maar juist het complexe spel van relaties en verband tussen versplinterde en heterogene entiteiten.
Cf. hierbij D. Veerman, Lyotard niet-lezen, 137; en C. Buci-Glucksmann, La postmodernité, 41.
Cf. onder andere J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 113; id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 26; id., Das
Undarstellbare - wider das Vergessen, 342; F. van Peperstraten, Inleiding tot de Nederlandse uitgave [van
L'enthousiasme], 15-16; en D. Carroll, Rephrasing the Political with Kant and Lyotard, 77.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 83. Zie ook id., L'enthousiasme, 112-113.
Het subject fungeert in de derde Kritik als ‘l'horizon toujours reporté de la synthèse des facultés’ - en dus als het
onpresenteerbare object van een idee. (J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 40).
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van het subject een gevolg van Kants ‘dette à l'antropomorphisme’1 - terwijl zijn filosofie toch
ruimschoots aanzetten bevat om die erfenis uit de weg te ruimen. Lyotard wijst in dit verband niet
alleen op de idee van de heterogeniteit van de vermogens, maar ook op die van het ‘Ding an sich’:
datgene wat aan een subject gepresenteerd kan worden is niet het ding zelf, maar een verschijnsel het ding zoals het door onze zintuigen en ons verstand wordt gerecipieerd en gedacht. Het ‘Ding an
sich’ is bijgevolg datgene wat in elke voor-stelling (re-presentatie) vergeten wordt, terwijl het toch
datgene is wat ‘gebeurt’. Het ‘Ding an sich’ (Lyotards quod) is van een radicale andersheid, die in
een subjectsfilosofie pur sang vergeten en verdrongen wordt,2 terwijl het subject voor zijn constitutie
- als het ‘ich denke’, de kennende, beheersende instantie tegenover de ob-jecten (‘Gegen-stände’)3 toch juist afhankelijk is van de geving van dit ‘andere’.4 Ook in deze zin is Lyotards ‘zinnenfilosofie’
een ‘anamnese’: ze herinnert ons bewustzijn aan zijn fundamentele afhankelijkheid, zijn gegijzeld-zijn
(‘otage’5) door ‘l'insaisissable du voir’6, ‘l'immémorial’7, ‘la présence en tant qu'imprésentable à
l'esprit’8.
Men ziet hier dat Lyotard, hoewel hij een zeer persoonlijke filosofie met onmiskenbare eigen
accenten heeft ontwikkeld, alvast door dit ‘differentiedenken’ en zijn kritiek op de subjectsfilosofie
veel gemeen heeft met andere ‘poststructuralisten’.9 Zijn lecturen van Kant zijn er mede op gericht
om het potentieel aan ‘differentiefilosofie’ dat het kantiaanse denken in zijn ogen bevat, te ontsluiten.
Het zijn dan ook doorgaans ‘sterke lecturen’, waarbij Lyotard niet voor ‘renoverende’ ingrepen
terugschrikt.10 Zijn even nauwgezette als eigenzinnige leeswijze zorgt ervoor dat deze klassieke, om
niet te zeggen stoffige filosofische teksten op verrassende wijze tot nieuw leven worden gewekt en
onverwachte relevanties opleveren. Een goed voorbeeld hiervan zijn de zich quasi-onschuldig expliciet,11 maar ook door de stijl - als een bundeling van collegeteksten aandienende Leçons sur
l'Analytique du sublime. Lyotard toont zich daar op het eerste gezicht een plichtsbewust, bijna schools
lezer van het eerste deel van de Kritik der Urteilskraft. Bij nader inzien blijkt zijn lectuur echter in
grote mate door de bekommernissen van zijn eigen filosofie te worden gestuurd. Zo wijst hij waar de
gelegenheid zich maar voordoet op de complicaties
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J.-F. Lyotard, Le différend, 12. Zie ook R. Beardsworth, On the Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 56.
Cf. J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 28.
Lyotard hierover: ‘le “Ich denke” [...] ne se rapporte qu'à la pensée qui connaît objectivement des objets.’ (Leçons
sur l'Analytique du sublime, 35) En zelfs hier is de subjectnotie volgens Lyotard niet onproblematisch. Cf. ibidem
34-35, 53-54 en 103.
Lyotard distantieert zich hiermee ook van de fenomenologie, de richting in de filosofie waar hij zelf uit voortgekomen
is. Die gelooft immers dat ‘l'Etre est destiné à un sujet'.’ (A propos du Différend, 49) Over Lyotards verhouding tot
de fenomenologie zie P. Dews, Logics of Distintegration, 112f; en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 75
en 94-95.
J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 44.
J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 28.
J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 29. Cf. ook B. Readings, Introducing Lyotard, xxviii.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 154.
Cf. hierbij F. van Peperstraten, Esthetiek, politiek en pluralisme, 28; id., Communicatie of reflexieve
ontvankelijkheid?, 58; en C. Buci-Glucksmann, La postmodernité, 41.
Cf. hierbij ook W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 83.
‘Ceci n'est pas un livre mais un recueil de leçons.’ (Leçons sur l'Analytique du sublime, 9)
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die het gevolg zijn van de subjectsfilosofische erfenis bij Kant,1 en probeert hij te demonstreren hoe
die met name in de derde Kritik aan verbrokkeling onderhevig is, zodat hij zelfs tot het besluit kan
komen dat ‘on aura bien du mal à classer le kantisme parmi les philosophies du sujet’2. Het is ook in
deze lectuur van de Kritik der Urteilskraft dat hij de belangrijke rol die het (reflecterende)
oordeelsvermogen in zijn eigen filosofie speelt, probeert te onderbouwen.3 We komen hier verderop
nog op terug (cf. 4.).
Ter afronding van dit punt en voor we ons aan een ‘presentatie’ van Lyotards recente filosofische
werk wagen, willen we nog op een diepe, door Lyotard nooit als dusdanig uitgesproken overeenkomst
tussen zijn eigen denken en dat van Kant wijzen - een overeenkomst die veel van de aantrekkingskracht
van Kants filosofie voor Lyotards ‘postmoderne’ versie van een kritische filosofie verklaart. Beider
denken beweegt zich in een spanningsveld tussen het ‘reële’ en het ‘ideële’ - tussen het domein van
de ‘zinloze’, ‘waardenvrije’ kennis en het domein van zingeving en waarden. Beiden geven toe dat
deze twee domeinen incommensurabel zijn, niet met elkaar te verzoenen, maar dringen er tegelijk op
aan dat er ten minste geprobeerd wordt om overgangen te creëren en wijzen ook terreinen aan waar
dergelijke overgangen kunnen plaatsvinden: de morele praxis, het esthetische, het historisch-politieke.
Ze doen dat overigens tegen een vergelijkbare achtergrond, reagerend tegen een gebrek aan inzicht
in de genoemde incommensurabiliteit maar er tevens over wakend dat omgekeerd de ‘ideële component’
niet simpelweg terzijde wordt geschoven. Bij Kant resulteerde dat in zijn bekende middenpositie
tussen dogmatisme en scepticisme, of preciezer: tussen ‘dem, für uns im Leben, grundlosen
Spiritualism’ en ‘dem seelenlosen Materialism’ (KdrV B 421).4 In Lyotards denken zien we een
aanvankelijk geloof in de verzoenbaarheid van realiteit en idee (inzonderheid met betrekking tot de
samenleving) omslaan in een wanhopig ‘nihilisme’ en ‘scepticisme’ om dan eveneens terug te keren
naar een soort van middenpositie. Hoewel we ons ervoor moeten hoeden om deze ontwikkeling als
een ‘resultaat’ van een dialectische beweging te zien,5 kan een zekere interne logica er niet aan worden
ontzegd. Lyotard meent die zelf ook te ontwaren: ‘Il est certain qu'il n'y a pas de rationalisme [...] qui
ne passe par ce terrible moment de nihilisme ou de scepticisme complet’6. Het is dan ook precies
wanneer hij bij dat ‘moment’ is aangekomen, dat hij ‘aanknoopt’ bij Kant en, door deze lectuur
geïnspireerd, tot de conclusie komt dat, bij de onvermijdelijkheid van de incommensurabiliteit tussen
idee en realiteit, er toch mogelijkheden moeten zijn om tussen beide domeinen ‘indirecte’
(‘analogische’, ‘symbolische’), fragiele (quasi-)overgangen te maken:
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Cf. onder andere Leçons sur l'Analytique du sublime, 24, 27, 34-36 en 40-41.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 179.
Zie hiervoor met name het eerste hoofdstuk van de Leçons.
Cf. hierbij ook W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 76.
Cf. B. Readings, Introducing Lyotard, xxvi.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 90. In Pérégrinations spreekt Lyotard van ‘un vertige [...] qui saisit le penser
quand il s'aperçoit combien les critères grâce auxquels il répond d'habitude aux exigences de la loi sont peu fondés.’
(33) Zie verder ook P. Dews, Logics of Disintegration, 138.
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In the ethical-political realm, no example can be given of the law, no direct presentation
can be made of what constitutes justice. But this does not mean that one is totally
‘abandoned’ by the law and placed in an ethical abyss1.
Zoals we verderop zullen zien is het in de context van deze vraagstelling dat Lyotard de aan Kant
ontleende verheveneproblematiek in zijn denken introduceert.2

2. Een ‘zinnenfilosofie’
‘Une phrase est un quoi.’3
In een gesprek met Florian Rötzer onderscheidt Lyotard in de westerse filosofie grof geschetst drie
grote fasen: aanvankelijk was er een ‘Philosophie die auf einen absoluten Garanten ausgerichtet war’4.
Die werd afgelost door ‘eine Philosophie des Subjekts, das man als Wille begriff.’5 Deze ‘moderne’
subjectsfilosofie blijkt nu op haar beurt ‘nicht mehr in der Lage, die Probleme, die sich uns heute
stellen, zu lösen’6. Het is aan de filosofie van de late twintigste eeuw om aan een nieuw, ‘postmodern’
denken gestalte te geven, wat volgens Lyotard zal moeten gebeuren in het kader van de ‘“tournant
langagier” de la philosophie occidentale’7. Lyotards meest recente eigen bijdrage aan dat ‘nieuwe’
denken is een ‘zinnenfilosofie’, waaraan hij vooral in Le différend gestalte geeft.
Zijn vertrekpunt daarbij is een canonieke zin uit de subjectsfilosofische traditie, die hij tegen zichzelf
keert: ‘ik denk, dus ik ben.’ Dat men op grond van ‘ik denk’ meteen zou kunnen concluderen dat ‘ik
ben’, wordt door Lyotard met klem tegengesproken. Het enige dat men wél met zekerheid bij ‘ik
denk’ kan zeggen, is dat het een zin (‘phrase’) is. Dat er een zin is, is ‘[l]e seul qui soit indubitable’8.
Aan de zin valt niet te ontkomen. Ook ‘Er is geen zin’ en ‘Ik betwijfel dat er zinnen zijn’ zijn zinnen.
Wat men echter tevergeefs bij Lyotard zal zoeken, is een omschrijving van wat hij onder ‘zinnen’
verstaat. Dat is geen toeval of slordigheid: ‘Lyotard's strategy is to avoid defining what the phrase
is’9. De zin interesseert hem niet als quid, maar als quod10 - niet als ‘werkelijkheid’, iets dat bestaat
en omschreven kan worden, want ‘werkelijkheid’ is iets wat juist door zinnen in bepaalde
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D. Carroll, Paraesthetics, 174.
Cf. J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 320.
J.-F. Lyotard, Le différend, 102.
J.-F. Lyotard, Gespräch mit Florian Rötzer, 103. Zie ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 115.
J.-F. Lyotard, Gespräch mit Florian Rötzer, 103. Zie hierbij ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 8.
J.-F. Lyotard, Gespräch mit Florian Rötzer, 103. Zie ook id., Les lumières, le sublime, 84.
J.-F. Lyotard, Le différend, 11. Zie verder ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 10 en 50; en F. van
Peperstraten, Esthetiek, politiek en pluralisme, 28.
J.-F. Lyotard, Le différend, 9. Zie ook ibidem 93, 101 en 103; G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 123-124;
D. Carroll, Paraesthetics, 164; W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 61; F. van Peperstraten, Esthetiek,
politiek en pluralisme, 29.
D. Carroll, Paraesthetics, 164.
Zie voor dit onderscheid Le différend, 120; en B. Readings, Introducing Lyotard, xviii.
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cognitieve procedures wordt toegekend,1 maar als ‘ce qui arrive’2 ‘vóór’ alle beschrijving en kennis
(‘“avant” la signification (le contenu) de l'occurrence’3) en als - zelf onbeschrijflijke en onkenbare mogelijkheidsvoorwaarde en vooronderstelling (‘immédiatement présupposée’4) ervan. Wie een
definitie eist van de zin, denkt de zin meteen als ‘un objet nommé phrase’5, terwijl het Lyotard
begonnen is om ‘une phrase événement’6. De ‘zin’ volgens Lyotard is
a neutral, self-supposing entity, as empty of content and philosophical-ideological
implications as possible. The phrase is for him what I would call ‘pre-categorical’: it
determines all of the categories in which it can be placed, but it is not determined by any
one of them in particular.7
Hij mag derhalve niet worden verward met de zin zoals hij bijvoorbeeld door de grammatica of de
linguïstiek wordt beschreven.8 Zo wijst Lyotard erop dat ‘l'absence de phrase (le silence, etc.) ou
l'absence d'enchaînement (le commencement, la fin, le désordre, le néant, etc.) sont aussi des phrases.’9
Of, concreter nog:
Le français Aïe, l'italien Eh, l'américain Whoops sont des phrases. Un clin d'oeil, un
haussement d'épaules, un battement de pieds, une rougeur fugace, un accès de tachycardie
peuvent être des phrases.10
Ook het lichaam kan dus als zender van (‘idiolectische’11) zinnen fungeren. En zelfs het ‘verschijnen’,
het ‘zich geven’ van ‘de materie’, dat door Kant nog in subjectsfilosofische termen werd beschreven,
wordt door Lyotard in termen van zijn zinnenfilosofie geherformuleerd: ‘un destinateur inconnu parle
matière (comme on dit: parle anglais) à un destinataire réceptif à cet idiome’12.
Belangrijker dan dat we zouden weten wat zinnen zijn, is voor Lyotard dat we elke zin respecteren
in zijn karakter van absoluut uniek, singulier en onherhaalbaar ‘gebeuren’ (‘[l]a phrase considérée
comme occurrence’13). Het is juist deze singulariteit die doorgaans
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‘Reality is attributed by a sentence to a referent positioned by a sentence’ (G. Bennington, Lyotard: Writing the
Event, 125) Zie verder ook ibidem 119-121 en 131; J.-F. Lyotard, Le différend, 17 en 33-34; id., Judicieux dans le
différend, 220-221 en 227; en D. Carroll, Paraesthetics, 164
J.-F. Lyotard, Le différend, 103.
J.-F. Lyotard, Le différend, 120. Zie ook id., L'inhumain, 153-154; id., A propos du Différend, 43 en 54; id., Les
lumières, le sublime, 91; G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 131; W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung,
146; B. Readings, Introducing Lyotard, xix-xx; en R. Beardsworth, On the Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated
Judgement, 62.
J.-F. Lyotard, Le différend, 9. Cf. ook D. Carroll, Paraesthetics, 164; en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event,
125.
J.-F. Lyotard, Le différend, 106.
J.-F. Lyotard, Le différend, 106.
D. Carroll, Paraesthetics, 158.
Lyotards recente denken valt alvast hierom niet onder de noemer van een taalfilosofie.
J.-F. Lyotard, Le différend, 105.
J.-F. Lyotard, Le différend, 108.
Cf. J.-F. Lyotard, Le différend, 126-127.
J.-F. Lyotard, Le différend, 97. Zie ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 131-133.
J.-F. Lyotard, Le différend, 101. Zie ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 127.
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‘vergeten’ wordt. Onze aandacht gaat gewoonlijk uit naar wat de zin is en wat hij zegt (zijn quid), en
niet naar het eenmalige wonder (‘[l]a merveille’1, ‘le prodige’2) dat hij ‘er is’: ‘La question du Il y a
[...] est vite oubliée pour celle de ce qu'il y a.’3 Het is op dit vergetene dat Lyotard attent wil maken.
De ‘zin’ uit Le différend moet dan ook worden gezien in samenhang met Lyotards (per definitie
eindeloze) zoektocht naar ‘an absolutely minimal term - one that is not a concept and not even a really
fixed entity’4 om naar de zin als dat absoluut ongrijpbare quod te verwijzen: ‘Es ist die paradoxe
Denkfigur, mit dem Begriff gegen den Begriff zu denken, paradox deshalb, weil das Nicht-Identische
umschrieben, das Undenkbare doch zu denken versucht wird.’5 Het is een queeste die ook zijn meeste
andere werken - ook die uit zijn ‘tweede periode’ - motiveert.6 Het paradoxale is dat hij om aan dat
‘ongerepte’, dat ‘onvoorstelbare’ te herinneren, toch nog altijd voorstellingen moet gebruiken, hoe
‘leeg’ en ‘negatief’ die ook zijn. Uiteraard kan geen van die voorstellingen adequaat zijn. Ze kunnen
hoogstens als ‘analoga’ fungeren.7 Het is dan ook logisch dat Lyotard zich genoodzaakt ziet om in
de loop van zijn werk steeds weer van ‘term’ te veranderen om op het ongrijpbare ten minste te
alluderen: de figuur (Discours, figure), de libidinale band (Economie libidinale),8 kleine vertellingen
(La condition postmoderne), het quod, het gebeuren (‘événement’, ‘occurrence’), de presentatie (Le
différend), ‘l'immémorial’ en ‘la Chose’ (Heidegger et ‘les juifs’, L'inhumain), etc. - waar Lyotard in
een terugblik op zijn werk trouwens zelf op wijst: ‘après coup je constate avoir toujours tenté, sous
des noms divers, travail, figural, hétérogénéité, dissentiment, événement, chose, de réserver:
l'inaccordable.’9 Deze aanhoudende verschuiving is een dynamische, plastische voorstelling van de
ongrijpbaarheid van datgene waaraan Lyotard probeert te herinneren. Het is een ‘geste’ - een reiken
naar wat zich steeds onttrekt: ‘la présence en tant qu'imprésentable à l'esprit, toujours soustraite à son
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J.-F. Lyotard, Le différend, 105. Zie ook id., A propos du Différend, 49 en 54.
J.-F. Lyotard, Le différend, 120. Zie ook ibidem 121. Reese-Schäfer spreekt in dit verband van ‘das ontologische
Rätsel’ (Lyotard zur Einführung, 84).
J.-F. Lyotard, Le différend, 101. Bennington: ‘That there is a sentence, the “there is” involved in any sentence, is
inevitably forgotten in what sentence there is, and what it presents. And here, finally, is the event. A sentence is
always a sentence, this sentence, a singular occurrence or event.’ (Lyotard: Writing the Event, 127) Zie verder ook
W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 61; en P. Dews, Logics of Disintegration, 113.
D. Carroll, Paraesthetics, 158.
W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 81. Zie verder ook P. Dews, Logics of Disintegration, 112; en G.
Bennington, Lyotard: Writing the Event, 24 en 28.
Cf. hierbij ook Bennington: ‘the fundamental drive in all of Lyotard's work [...] is, as he puts it in Discours, figure,
to “rendre compte [...] du fait qu'il y a de l'événement”, to account for the fact that there are events, or, more literally,
that there is (some) event.’ (Lyotard: Writing the Event, 56; zie ook ibidem 9, 23-24 en 46)
Dat is volgens Bennington in elk geval de functie van de term ‘zin’: ‘It would seem to follow that “a sentence” is
itself an analogical or symbolic presentation, rather than a positive object. [...] The sentence is an analogical
presentation of the event, which is as such unpresentable.’ Dat verklaart meteen ook ‘why Lyotard's stress on the
sentence as his object does not involve any linguistic positivism or anthropologism, and allows non-linguistic events
to be presented analogically in terms of sentences.’ (Lyotard: Writing the Event, 177)
‘In their very different ways, the “libidinal band” and the “figure” were also analogical presentations attempting to
respect the event’. (G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 177)
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 12. Zie ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 9; en id., ‘Ces petits différends’,
145-146.
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emprise.’1 Het is dezelfde beweging die ook het verhevene karakteriseert, dat voorstellingen voor het
onvoorstelbare produceert die (uiteraard) steeds weer inadequaat blijken te zijn. Het dwingt Lyotard
tot steeds nieuwe filosofische ‘experimenten’ - met filosofische modellen,2 maar ook met stijlen en
genres, en met teksten uit de filosofische en artistiek-literaire traditie, die hij bevraagt op hun potentieel
om te getuigen van het ‘andere’ en eventueel geweld aandoet om ze ‘tot spreken te brengen’. Zijn
werkwijze, die géén methode is, vertoont zo een (door hem zelf onderkende) analogie met die van
de moderne kunst en met de esthetica van het verhevene, die hij als de diepere motivatie van die kunst
beschouwt (cf. 4. en Hoofdstuk 3.3.).
De zin is dus een ‘gebeuren’. Wát gebeurt, is dat de zin (minstens3) een ‘universum’ presenteert. Het
quod van de zin is de unieke, onherhaalbare presentatie zelf,4 het quid het gepresenteerde universum.
Een zin kan zijn eigen presentatie (quod) niet in zijn universum presenteren. Wel kan een tweede zin
de presentatie van de eerste zin in zijn universum presenteren: ‘une autre phrase-cas peut la présenter
dans un autre univers’5. Maar deze tweede zin vormt op zijn beurt zelf weer een presentatie die hij
niet in zijn universum kan presenteren en voor de re-presentatie waarvan dus weer een derde zin is
vereist, etc.: ‘la présentation (2) qui est comportée n'est pas présentée dans (2).’6 Het quod als quod,
de presentatie als ‘présentation comportée’7, ontsnapt dus aan elke re-presentatie: ‘La présentation
“actuelle” est imprésentable, l'événement s'oublie comme tel en tant qu'il se conserve’8. Andermaal
is de overeenkomst met de verheveneproblematiek opvallend. Lyotard wijst er overigens zelf op:
Vous qualifiez la présentation, comportée par une phrase, d'absolue. [...] l'absolu n'est
pas présentable. Avec le sublime (et à condition d'entendre la Darstellung
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J.-F. Lyotard, L'inhumain, 154. Of nog: ‘on ne peut pas se soustraire au différer ou à la différence.’ (id.,
Pérégrinations, 35) Zie verder ook P. Dews, Logics of Disintegration, 112.
Dat zegt ook veel over het statuut van deze ‘zinnenfilosofie’: Lyotard pretendeert niet dat zij een ‘beschrijving’
levert van ‘de werkelijkheid’. Zij is een product van het reflecterende oordeelsvermogen, dat met analogieën en
onderscheidingen opereert en zo ordeningen aanbrengt. Deze ordeningen zijn echter altijd voorlopig en hebben
nooit meer dan een ‘alsof’-karakter: ‘there are only “façons de parler”.’ (G. Bennington, Lyotard: Writing the Event,
50) Zij mogen dus onder geen beding voor kennis worden gehouden. Ze zijn producten van het denken, dat altijd
relatief, onaf en in beweging is. Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Pérégrinations, 21-24; id., A propos du Différend, 44; en
D. Carroll, Rephrasing the Political with Kant and Lyotard, 76-77. Lyotards overtuiging dat hij met Economie
libidinale een ‘théorie-fiction’ maakt, die geen ‘waarheidsaanspraken’ formuleert en geen ‘werkelijkheid’ beschrijft,
kan als een prefiguratie van Lyotards ‘late’ opvatting van de kritische reflexiviteit worden beschouwd. Cf. hierbij
P. Dews, Logics of Disintegration, 216; en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 20 en 46.
Een ‘meerzinnige zin’ kan immers meerdere universa presenteren. Cf. Le différend, 108 en 122-123.
‘que la phrase ait lieu, j'appelle cela présentation.’ (Le différend, 115; zie verder ook G. Bennington, Lyotard:
Writing the Event, 126.
J.-F. Lyotard, Le différend, 109.
J.-F. Lyotard, Le différend, 110. Zie ook Bennington: ‘A further sentence [...] can make of that event of presentation
the referent of the universe it presents, in an effort to remember the forgotten presentation: in so doing, it “forgets”
its own event of presentation.’ (Lyotard: Writing the Event, 126)
J.-F. Lyotard, Le différend, 110.
J.-F. Lyotard, Le différend, 114. Zie ook ibidem 118; en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 127-128.
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comme ici), Kant aura toujours raison d'un Hegel. Le Erhabene persiste, non pas au-delà,
mais au sein des Aufgehobenen.1
Elk zinsuniversum bestaat volgens Lyotard uit vier ‘instanties’: een zender, een ontvanger, een
betekenis en een referent,2 die zich in bepaalde configuraties (‘situations’3) tot elkaar verhouden.
Andermaal blijkt hier dat Lyotards ‘zinnenfilosofie’ geen subjectsfilosofie is: de zin presenteert een
universum, en het ‘subject’ is gesitueerd in dat universum. De zin gaat dus aan het subject vooraf:
‘nul “sujet” ne la [= la phrase, E.S.] reçoit, pour l'interpréter. De même que nul “sujet” ne la fait (pour
dire quelque chose). Elle appelle ses destinateur et destinataire, et ils viennent prendre place dans son
univers.’4 Lyotard ontdoet zich in Le différend dan ook van de aan Wittgenstein ontleende, voor La
condition postmoderne nog centrale ‘taalspel’-notie, omdat die in zijn ogen nog te ‘antropocentrisch’
is: ze suggereert zoiets als ‘a subject-player who exists outside or prior to the universe of language
games in order to play them’5. Hij wijst een pragmatiek die zich buigt over ‘la question des intentions
des locuteurs’6 en daarmee blijft uitgaan van een notie van de zin als onderdeel van een als door aan
de zin voorafgaande subjecten gehanteerd communicatie-instrument opgevatte taal, dan ook resoluut
af.7
Zinsuniversa worden behalve door hun instanties ook gekenmerkt door ruimte en tijd ‘comme
sortes de situation’8 waarmee de zinnen hun instanties en zichzelf (tegenover andere zinnen) situeren.
Elk zinsuniversum is bijgevolg uniek: ‘Il y a autant d'univers que de phrases.’9 Dat springt in het oog
wanneer het om spectaculaire tijdruimtelijke verschillen
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J.-F. Lyotard, Le différend, 118.
‘ce qui est signifié, ce dont c'est signifié, à qui et par qui ça l'est’ (Le différend, 108; zie ook ibidem 30-31; id.,
Presentations, 119; id., Interview with Georges van den Abbeele, 17; en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event,
125). Dat er inderdaad vier ‘instanties’ zijn, leidt Lyotard af uit de ‘manières d'enchaîner’. Cf. Le différend, 117;
en F. van Peperstraten, Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid?, 62. In La condition postmoderne onderscheidde
Lyotard maar drie ‘instanties’: zender, ontvanger en referent. (Cf. La condition postmoderne, 21)
J.-F. Lyotard, Le différend, 109. Zie ook F. van Peperstraten, Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid?, 64.
J.-F. Lyotard, Le différend, 105. Zie ook ibidem 11, 27-28, 30, 37, 75-77, 89, 101, 110 en 117-118; id., A propos
du Différend, 48-50 en 59; A. Barron, Lyotard and the Problem of Justice, 32; J. Georg-Lauer, Das ‘postmoderne
Wissen’ und die Dissens-Theorie von Jean-François Lyotard, 199; en D. Veerman, Lyotard's integriteit, 15.
D. Carroll, Paraesthetics, 164. Zie verder J.-F. Lyotard, Le différend, 11-12, 89, 110-111 en 199; id., Tombeau de
l'intellectuel, 65; id., Judicieux dans le différend, 229 en 236; id., Interview with Georges van den Abbeele, 17; id.,
Gespräch mit Florian Rötzer, 112; G. Bennington, August: Double Justice, 70; D. Carroll, Rephrasing the Political
with Kant and Lyotard, 77; D. Veerman, Lyotard niet-lezen, 126-127; F. van Peperstraten, Esthetiek, politiek en
pluralisme, 29; en id., Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid?, 59-63.
J.-F. Lyotard, Le différend, 124. Zie ook id., Un succès de Sartre, 186 en 188.
‘Le langage est l'objet d'une Idée. Il n'existe pas comme un stock d'outils dans lequel des “locuteurs” (humains, en
général) puiseraient pour s'exprimer et communiquer.’ (J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 70) In
een commentaar bij Sartres werk komt Lyotard dan ook niet zonder tevredenheid tot de vaststelling ‘le sujet est
vaincu par les mots’, zodat gesproken kan worden van ‘un succès du langage contre celui qui voulait s'en servir’.
(Un succès de Sartre, 189) Zie in dit verband ook id., Pérégrinations, 22; id., Le différend, 117 en 197; id., A propos
du Différend, 49; en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 130.
J.-F. Lyotard, Le différend, 116.
J.-F. Lyotard, Le différend, 116.
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gaat. Zo is de zin ‘Heidegger is een groot filosoof’, wanneer hij ‘gebeurt’ in het Freiburg van de jaren
dertig, geheel anders ‘gepositioneerd’ dan de homonieme zin, uitgesproken in het debat dat een paar
jaar geleden werd uitgelokt door de publicatie van Farias' Heidegger et le nazisme. Maar het is ook
waar wanneer ik, bijvoorbeeld omwille van de emfase, deze zin in (ogenschijnlijk) dezelfde ‘context’
twee maal direct na elkaar zou uitspreken: de tweede zin is ook dan onherroepelijk anders
‘gepositioneerd’ dan de eerste, en hun respectieve ‘contexten’ - door Lyotard gedefinieerd als de
‘phrases enchaînées avec la phrase en question’1 - verschillen wel degelijk. Ruimte en tijd kunnen
verder ook de positie van de zinsinstanties tegenover elkaar aangeven. Dat laat zich met enkele
voorbeelden op eenvoudige wijze illustreren: ‘Van Ostaijen leefde in Antwerpen’ en ‘Van Ostaijen
leefde in Berlijn’. Of: ‘Van Ostaijen verbleef eind 1918 in Berlijn’ en ‘Van Ostaijen verbleef begin
1920 in Berlijn.’
Elk zinsuniversum is weliswaar uniek, maar dat belet natuurlijk niet dat er toch ‘zinsfamilies’ (‘régimes
de phrases’) kunnen worden onderscheiden, op grond van analogieën naar de organisatie van de
‘instanties’ in het zinsuniversum. Zo kan men onder andere cognitieve, prescriptieve, performatieve,
descriptieve, nominatieve, ostensieve, normatieve, exclamatieve en emotieve zinnen onderscheiden.2
Elke zinsfamilie heeft een eigen ‘groupe de règles’3, die de voor die familie kenmerkende ‘mode de
présentation d'un univers’4 beregelt. Zinnen die tot verschillende ‘zinsfamilies’ behoren, kunnen niet
in elkaar worden ‘vertaald’.5 Zo is de (prescriptieve) zin: ‘Geef uw leven voor Vlaanderen!’ niet
‘vertaalbaar’ in de (normatieve) zin: ‘Het is uw plicht als Vlaming om uw leven voor Vlaanderen te
geven.’ Hun ‘betekenis’ (‘sens’) is weliswaar gelijk, maar niet de ‘situations des instances’6 in hun
respectieve ‘universa’. Kenmerkend voor de prescriptieve zin is volgens Lyotard ‘l'expulsion du moi
hors de l'instance destinateur’7. De normatieve zin, daarentegen, vertoont niet die radicale asymmetrie,
maar vereist integendeel de mogelijkheid van ‘raison par argumentation’8 en veronderstelt derhalve
‘que je peux assumer la place du destinateur des prescriptions’9. Het verschil tussen prescriptieve en
normatieve zinnen is, kernachtig uitgedrukt, dat tussen de ‘langage des ordres’10 en de ‘langage du
commentaire des ordres’11. Het behoort volgens Lyotard tot de taken van de kritiek - de filosofische
traditie waarin hij zichzelf gesitueerd wil
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J.-F. Lyotard, Le différend, 125.
‘Il y a plusieurs régimes de phrases: raisonner, connaître, décrire, raconter, interroger, montrer, ordonner, etc.’ (Le
différend, 10; zie ook ibidem 187; G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 122; en F. van Peperstraten, Esthetiek,
politiek en pluralisme, 29)
J.-F. Lyotard, Le différend, 10.
J.-F. Lyotard, Le différend, 187.
Cf. J.-F. Lyotard, Le différend, 10, 79-80 en 187. Zie ook id., Tombeau de l'intellectuel, 61 en 64; id., Le postmoderne
expliqué aux enfants, 71; id., Discussion avec Richard Rorty, 581; J. Perger, Jean-François Lyotard, eine Position
mit oder ohne Zukunft?, 158-159; en F. van Peperstraten, Esthetiek, politiek en pluralisme, 29.
J.-F. Lyotard, Le différend, 80-81.
J.-F. Lyotard, Le différend, 163.
J.-F. Lyotard, Le différend, 172.
J.-F. Lyotard, Le différend, 172-173.
J.-F. Lyotard, Le différend, 174.
J.-F. Lyotard, Le différend, 174.
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zien1 - om erover te waken dat de radicale heterogeniteit van de ‘régimes de phrases’ wordt onderkend
en gerespecteerd: ‘Cette dispersion est bonne en soi, et doit être respectée.’2
Er is niet zoiets als een ‘eerste’ of ‘laatste’ zin. Elke zin ‘knoopt’ zelf altijd ‘aan’ bij een of meer
vorige zinnen: ‘Aucune phrase n'est la première.’3 Zelf vormt hij op zijn beurt dan weer
noodzakelijkerwijze het vertrekpunt van nieuwe ‘aanknopingen’ (‘enchaînements’): ‘sur une phrase
qui arrive, il faut enchaîner (serait-ce par un silence, qui est une phrase), on n'a pas la possibilité de
ne pas enchaîner.’4 Deze aanknopingen worden vaak tot op zekere hoogte ‘gestuurd’ door het ‘régime’
van de zin waarop ze volgen: ‘Chaque sorte (ou famille) de phrases exerce sur les interlocuteurs des
tensions caractéristiques, qui les poussent à enchaîner plutôt d'une façon que d'une autre.’5 De te
verwachten aanknoping bij een descriptieve zin (‘Van Ostaijen leefde enkele jaren in Berlijn.’),
bijvoorbeeld, is een nieuwe descriptieve (‘Hij schreef daar De feesten van angst en pijn en Bezette
stad.’) of een interrogatieve zin (‘Hoe kwam hij daar aan de kost?’). Toch is het allerminst uitgesloten
dat aangeknoopt wordt met, bijvoorbeeld, een prescriptieve (‘Begin weer niet over Van Ostaijen!’),
een normatieve (‘De Vlaamse Gemeenschap moet in Berlijn een Van Ostaijen-monument oprichten.’)
of een exclamatieve zin (‘In Berlijn nog wel!’).
Naast de ‘régimes de phrases’ onderscheidt Lyotard ook ‘genres de discours’.6 Meer nog dan ‘régimes’
zijn de ‘genres’ van invloed op de aard van de ‘aanknopingen’, doordat ze een ‘inzet’ (‘enjeu’)
formuleren en de opeenvolging van zinnen aan het bereiken van die inzet ondergeschikt proberen te
maken. Met het oog daarop formuleren de ‘genres’ ‘des règles d'enchaînement’7, die ‘des phrases de
régime différent à une finalité unique’8 moeten onderwerpen. Een genre maakt normaliter gebruik
van zinnen uit verschillende families (b.v. ‘la question, l'exemple, l'argumentation, la narration,
l'exclamation’9) met het oog op het bereiken van zijn ‘enjeu’ (b.v. ‘persuader’10, het ‘enjeu’ van het
‘genre dialectique’). De
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Cf. J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 67; D. Veerman, Lyotard niet-lezen, 133; F. van Peperstraten,
Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid?, 57-58; W. Welsch, Wege aus der Moderne [Einleitung], 30; en C.
Pries, Der Widerstreit, das Erhabene, die Kritik, 41
J.-F. Lyotard, Tombeau de l'intellectuel, 61.
J.-F. Lyotard, Le différend, 198. Zie ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 131.
J.-F. Lyotard, Le différend, 51. Zie ook ibidem 10 en 27.
J.-F. Lyotard, Tombeau de l'intellectuel, 64. Zie ook id., Le différend, 198.
Het onderscheid tussen de ‘régimes’ en de ‘genres’ is echter niet altijd even scherp. Dat heeft alles te maken met
het ‘alsof’-statuut van deze ‘zinnenfilosofie’. Lyotard beoogt geen beschrijving van een ‘linguïstische’ of
‘pragmatische’ werkelijkheid en is daarom ook niet geïnteresseerd in een statische en systematische classificatie.
Zijn ‘zinnenfilosofie’ is een analogische constructie van het reflecterende oordeelsvermogen. De reflexiviteit kan
tal van andere constructies voorstellen, daarbij ‘shifting from one set of categories and distinctions to another’ (D.
Carroll, Paraesthetics, 165). Elk van die constructies zijn ‘blosse Entitäten [...], die aus der reflexiven Analyse
resultieren und keinerlei Realität besitzen.’ (Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 347; zie ook ibidem 344-345)
Zie in dit verband verder: J.-F. Lyotard, Pérégrinations, 22 en 31; id., A propos du Différend, 44; J. Rogozinski,
Lyotard: der Widerstreit, die Präsenz, 70.
J.-F. Lyotard, Le différend, 51. Cf. ibidem 122.
J.-F. Lyotard, Le différend, 51. Zie ook ibidem 127-128 en 197; en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 140.
J.-F. Lyotard, Le différend, 51.
J.-F. Lyotard, Le différend, 51. Andere mogelijke ‘enjeus’ zijn ‘savoir, enseigner, être juste, séduire, justifier, évaluer,
émouvoir, contrôler’ (Le différend, 10). Of nog: ‘séduire, convaincre, être droits, faire croire, faire s'interroger’ die
elk corresponderen met een ‘genre’: ‘érotique, didactique, éthique, rhétorique, “ironique”’ (ibidem 197). Verderop
spreekt Lyotard nog van het ‘genre cognitif’, het ‘genre dialectique’ en het ‘genre narratif’ (ibidem 199; zie ook
verder aldaar). En in Le postmoderne expliqué aux enfants vernoemt hij ‘l'exposé [...], la dialectique (que nous
nommons discussion), le genre tragique, le genre comique, la satire (genre des genres), l'essai, le journal’ (72). Zie
hierbij verder ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 122.
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manier waarop een ‘genre de discours’ de aanknopingen beïnvloedt, moeten we ons echter als niet
al te rigide voorstellen:
L'enjeu lié à un genre de discours déterminerait les enchaînements entre les phrases. Mais
il les détermine seulement comme une fin peut déterminer des moyens: par élimination
de ceux qui ne sont pas opportuns.1
Dat laat ruimte voor een waaier aan verschillende aanknopingen (‘un ensemble de phrases possibles’2),
zolang die binnen het genre maar ‘opportuun’ en ‘pertinent’ zijn met betrekking tot het ‘enjeu’.3
Voorts gaat het ook maar om ‘un minimum de règles’,4 die dan nog onderhevig zijn aan veranderingen
(‘susceptibles de modifications’5). Bovendien wordt de dominantie van een genre, en daarmee ook
van het eraan verbonden ‘enjeu’, bij elke nieuwe aanknoping door andere genres betwist. Op elke zin
volgt een ‘concurrentiestrijd’6 tussen verschillende finaliteiten, die eisen dat er in functie van hun
‘enjeu’ wordt aangeknoopt: ‘une phrase qui arrive est mise en jeu dans un conflit entre genres de
discours.’7 Zo kan ter gelegenheid van de aanknoping bij een zin uit een redevoering in wording een
spanning ontstaan tussen de genres met de respectieve ‘enjeus’: ‘overreden’, ‘het reveleren van het
ware’, ‘het bevorderen van het goede’ en ‘het houden van een mooie redevoering’.
De invloed van de ‘règles d'enchaînement’ van de genres op de aanknopingen mag dus in geen
geval worden overschat. In het beste geval hebben ze een ‘sturende’ functie8 - als een soort van
‘stratégies’9 die gericht zijn op succes (bepaald door het ‘enjeu’ van het genre). De mogelijkheid van
aanknopingen die een inbreuk op hun regels vormen, kunnen ze echter niet uitsluiten. Het
aanknopingsproces is en blijft au fond immers onbeheersbaar. Dat er een aanknoping komt, is zeker.
Welke aanknoping er aan zit te komen, laat zich echter niet
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J.-F. Lyotard, Le différend, 128. Concreter: ‘on n'enchaîne pas de la même manière si on argumente devant
un tribunal, si on fait de la propagande politique, si on fait un cours de philosophie, si on fait une analyse
de tableau ou si on fait une choréographie.’ (id., A propos du Différend, 55)
J.-F. Lyotard, Le différend, 10. Zie ook ibidem 124; en id., Presentations, 119.
Bijvoorbeeld: ‘On n'enchaînera pas sur Aux armes! par Vous venez de formuler une prescription, si l'enjeu est de
faire agir d'urgence.’ (Le différend, 128)
J.-F. Lyotard, A propos du Différend, 55. In Le différend spreekt Lyotard soms zelfs maar van ‘recommandations’
(198). Bovendien zijn er ook ‘beaucoup de genres de discours dont les règles d'enchaînement ne sont pas déclarées.’
(Ibidem 122)
J.-F. Lyotard, A propos du Différend, 55.
F. van Peperstraten, Esthetiek, politiek en pluralisme, 30. Zie ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 134
en 153.
J.-F. Lyotard, Le différend, 198. Zie ook F. van Peperstraten, Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid?, 64.
Lyotard schrijft dan ook: ‘La téléologie commence avec les genres de discours, non avec les phrases.’ (Le différend,
127; zie bij deze passage G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 134 en 140)
J.-F. Lyotard, Le différend, 198. Zie verder ook F. van Peperstraten, Esthetiek, politiek en pluralisme, 30.
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voorspellen: ‘enchaîner est nécessaire, comment enchaîner est contingent.’1 Er zijn weliswaar
‘aanknopingsregels’, maar er is geen ‘loi de l'enchaînement’2. Bijgevolg is er ‘aucune prédétermination
en ce qui concerne la nature de l'enchaînement.’3 Elke zin die ‘gebeurt’ opent dan ook telkens een
eindeloos verschiet van mogelijke aanknopingen: ‘En principe “après” chaque phrase, n'importe
quelle phrase est possible.’4 Die radicale contingentie en openheid, en de daarbij horende onzekerheid
en zelfs angst (‘angoisse’5), proberen de ‘genres’ te onderdrukken of ten minste toch te milderen.
Lyotard noemt ze daarom ‘des modes de l'oubli du néant ou de l'occurrence, ils comblent le vide entre
les phrases:’6 ‘genres strive to forget what makes them possible by providing an illusion that linkings
are necessary’7. Toch kunnen ze bijvoorbeeld niet beletten dat bij de zin: ‘Kunt u ons zeggen of de
regering zal vallen?’ kan worden aangeknoopt met: ‘Er was eens, in een diep en donker woud, een
klein meisje met een rood kapje.’, ‘De poes heeft honger.’, ‘ax2 + bx + c = 0’, of ‘Loop toch heen!’,
ook al vormt geen van die zinnen een in het ‘genre’ in kwestie (b.v. het politieke interview) verwachte
aanknoping.8 Wie zo aanknoopt, ‘speelt’ het (genre-)spel ‘slecht’. Maar dat mag9 - ja soms (in de
kunst, bijvoorbeeld) is het maken van dergelijke ‘slechte’ aanknopingen volgens Lyotard zelfs een
soort van ‘plicht’.10

3. ‘témoigner du différend’
Bij elke zin kan dus in principe op eindeloos veel manieren worden aangeknoopt. In de praktijk
worden die mogelijkheden wel enigszins ingeperkt door de aanknopingsregels van het ‘régime’ en
het ‘genre’ waartoe de zin behoort, maar dat kan niet beletten dat, zelfs
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J.-F. Lyotard, Le différend, 51. Zie ook ibidem 10, 52 en 103. Elders spreekt Lyotard van ‘la nécessité du quod et
la contingence du quid.’ (J.-F. Lyotard, A propos du Différend, 55) Zie verder ook id., Le postmoderne expliqué
aux enfants, 71-72; id., L'enthousiasme, 111-112; id., Pérégrinations, 25; id., Essai d'analyse du dispositif spéculatif,
b 11; id., Presentations, 120; id., Introduction à une étude du politique selon Kant, 132; G. Bennington, Lyotard:
Writing the Event, 132; en D. Carroll, Paraesthetics, 166.
J.-F. Lyotard, A propos du Différend, 55.
J.-F. Lyotard, A propos du Différend, 55. Of nog: ‘Entre une phrase et une phrase, l'enchaînement en principe n'est
pas prédéterminé.’ (id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 71-72) Zie ook id., Essai d'analyse du dispositif
spéculatif, b 11.
J.-F. Lyotard, Tombeau de l'intellectuel, 64. Zie ook D. Carroll, Paraesthetics, 165; F. van Peperstraten, Communicatie
of reflexieve ontvankelijkheid?, 62-63; en G. Bennington, August: Double Justice, 65-66.
J.-F. Lyotard, Le différend, 105 en 115.
J.-F. Lyotard, Le différend, 200. Zie ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 135. Lyotard werkt deze thesis
in het bijzonder m.b.t. het narratieve genre verder uit. Cf. Le différend, 218-224 en 228-231; Le postmoderne expliqué
aux enfants, 75-76; en Histoire universelle et différences culturelles, 565-566.
G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 154. Zie ook ibidem 134. Genres introduceren immers een zekere
teleologie, en daarmee ook ‘the notion of any moment being for the sake of another’ (P. Dews, Logics of
Disintegration, 133). Het ‘gebeuren’ wordt in dat geval niet meer als quod gezien, maar als quid: een gevolg/oorzaak
in een doelgerichte beweging, die er ‘betekenis’ aan verleent.
Cf. G. Bennington, August: Double Justice, 66.
‘il est loisible de jouer “mal”.’ (Le différend, 198)
We komen hier uitgebreider op terug in Hoofdstuk 3.3.
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wanneer men met die regels rekening houdt, de mogelijkheden legio blijven. Hieruit volgt echter
meteen ook dat, telkens wanneer een aanknoping zich ‘realiseert’, alle niet-gerealiseerde mogelijkheden
onderdrukt worden. Valt na elke zin een stilte, ‘un vide’1, waarin het ritselen van het mogelijke ‘even’
valt te vernemen, dan wordt die stilte afgebroken door het aankomen van een nieuwe zin, die slechts
één enkele mogelijkheid actualiseert: ‘il n'en est qu'un seul qui puisse arriver (être “actualisé”) à la
fois’2. Reeds op het meest fundamentele niveau, dat van de ‘zin’, geeft elke aanknoping dan ook
aanleiding tot dispuut en (onvermijdelijk) onrecht tegenover alle zinnen die niet worden gerealiseerd.3
Dit verklaart het licht pijnlijke gevoel dat alle schrijven begeleidt: elke zin - ook de ‘zin’ van het
fameuze ‘witte blad’ - opent een geweldige waaier aan mogelijkheden, die door aan te knopen weer
wordt dichtgeklapt. Veel moet altijd ongezegd blijven. Dat geldt overigens natuurlijk niet alleen voor
de aanknopingen in de literaire schriftuur, zij het dat het besef van ‘het onzegbare’ vooral daar acuut
is. Het is van toepassing op álle aanknopingen - ook die in kritiek en wetenschap. Elke criticus en
elke wetenschapper kan op de meest uiteenlopende en onverwachte manieren op gegeven zinnen
inhaken. Lyotards artikel ‘Presentations’, bijvoorbeeld, knoopt binnen het ‘filosofische genre’ aan
bij ‘a request for presentation’4, geformuleerd door de prescriptieve zin: ‘Geef een voorstelling van
uw werk!’, door te reflecteren over de mogelijke aanknopingen bij deze zin die zich alleen al binnen
dit genre voordoen. Door over al deze mogelijkheden te schrijven, realiseert hij er tegelijk een van,
zij het wel een minder voor de hand liggende: in plaats van zonder meer te gehoorzamen aan de
prescriptie, onderzoekt hij de ‘pragmatische’ implicaties van deze prescriptie. Iets dergelijks vinden
we terug bij Bennington ter gelegenheid van diens ‘aanknoping’ bij Au juste.Net als Lyotard toont
Bennington zich bewust van de onmetelijke rijkdom aan mogelijkheden om aan te knopen: ‘there is
no absolute limit on the sentences which can be linked with those of Au juste.’5 Zijn ‘August: Double
Justice’ vormt echter zelf slechts één mogelijke aanknoping.
Deze ‘aanknopingenproblematiek’ heeft op het eerste gezicht weinig meer dan academisch belang.
Bij nader inzien wordt echter duidelijk dat het Lyotard om veel meer dan ‘just formal problems’6
begonnen is. Dat blijkt met name wanneer wij het conflict dat elke aanknoping begeleidt, herformuleren
op het ‘hogere’ niveau van de ‘genres’ met hun incommensurabele ‘enjeus’. Zoals we in 2. hebben
gezien geeft elke aanknoping ook aanleiding tot een conflict tussen ‘genres’, die allemaal proberen
de aanknoping ‘naar zich toe te halen’ in functie van hun specifieke finaliteit: ‘Chaque phrase est en
principe l'enjeu
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J.-F. Lyotard, A propos du Différend, 52. Of nog: ‘l'abîme de non-être qui s'ouvre entre les phrases’ (Le différend,
102); ‘le néant’ (ibidem 120). Zie ook F. van Peperstraten, Esthetiek, politiek en pluralisme, 29.
J.-F. Lyotard, Le différend, 52. Zie ook ibidem 198; en D. Carroll: ‘The choice, then, of one response, one linkage,
over all the other possibilities, does not resolve the question of linkage, but reopens it; not only must another phrase
follow every phrase, but there remains the problem of all the unphrased phrases that underlie what is actually
phrased.’ (Paraesthetics, 166)
Cf. J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 91. Zie ook W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 61 en 146.
J.-F. Lyotard, Presentations, 116.
G. Bennington, August: Double Justice, 65.
D. Carroll, Paraesthetics, 166.
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d'un différend entre les genres de discours’1. Dat conflict is weliswaar niet altijd even acuut. In de
strijd om de aanknoping bij de zin: ‘Le réglage du sublime est un non-réglage.’2, bijvoorbeeld, zal
het ‘filosofische’ genre allicht met relatief gemak zijn dominantie kunnen bestendigen, ook al wordt
die bijvoorbeeld aangevochten door het ‘erotische’ genre (inzet: het verleiden van de lezer), het
‘didactische’ genre (inzet: het onderrichten van de lezer) of het ‘esthetische’ genre (inzet: het schrijven
van een mooie tekst). Anders ligt het met de aanknoping bij de interrogatieve zin: ‘Moeten wij
experimenten op menselijke foetussen doorgang laten vinden?’ Men kan zich voorstellen dat ten
minste vier genres elkaar de ‘aanknoping’ bij deze zin bevechten, te weten het ‘cognitieve’, het
‘ethische’, het ‘sentimentele’ en het ‘economische’, die tot aanknopingen zouden kunnen leiden als:
‘Ja, want dat vergroot onze kennis van het menselijk lichaam.’; ‘Mijn geweten verzet zich daartegen.’;
‘Wat een afschuwelijke gedachte!’; ‘Nee, de baten wegen niet op tegen de kosten.’ Een van deze
genres zal het uiteindelijk halen. Immers: ‘enchaîner est nécessaire’3. De vier genres zijn naar aanleiding
van de aanknoping bij de geciteerde zin in een geschil (‘différend’) verwikkeld.4 Slechts een ervan
zal de aanknoping kunnen ‘binnenhalen’. Dat impliceert dat aan de andere onrecht (‘tort’) wordt
aangedaan: ze worden het zwijgen opgelegd.5
Anders dan een ‘geding’ (‘litige’), dat een conflict is binnen een bepaald ‘régime’ of ‘genre’, is
een geschil (‘différend’) ‘un cas de conflit entre deux parties (au moins) qui ne pourrait pas être
tranché équitablement faute d'une règle de jugement applicable aux deux argumentations.’6 De
aanspraken van beide partijen kunnen, volgens hun eigen regels, perfect legitiem zijn: ‘Que l'une soit
légitime n'impliquerait pas que l'autre ne le soit pas.’7 Er bestaat echter geen ‘Meta-Regel’8 die toelaat
om het conflict te regelen en een van beide partijen in het gelijk te stellen.9 Wordt er geoordeeld
(‘tranché’) op grond van regels die voor geen of slechts voor een van de betrokken partijen gelden,
dan is er automatisch sprake van onrecht (‘tort’) - in het eerste geval tegenover beide partijen, in het
tweede tegenover de partij die beoordeeld wordt met de regels van de andere partij. Zoals Lyotard
een geschil (‘différend’) van een geding (‘litige’) onderscheidt, onderscheidt hij ook een onrecht
(‘tort’) van een nadeel (‘dommage’). Het verschil tussen beide laat zich aan de hand van een
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J.-F. Lyotard, Le différend, 200. Zie ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 153; F. van Peperstraten,
Esthetiek, politiek en pluralisme, 30; en id., Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid?, 69.
J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 60.
J.-F. Lyotard, Le différend, 51. Zie ook ibidem 10 en 103.
Cf. J.-F. Lyotard, Le différend, 198. Zie verder ook: C. Pries, Der Widerstreit, das Erhabene, die Kritik, 40.
Cf. J.-F. Lyotard, Le différend, 10.
J.-F. Lyotard, Le différend, 9. Zie ook F. van Peperstraten, Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid?, 64.
J.-F. Lyotard, Le différend, 9. Zie ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 141-142.
C. Pries, Der Widerstreit, das Erhabene, die Kritik, 40. Zie verder ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event,
142; W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 27, 30 en 60-61; F. van Peperstraten, Communicatie of reflexieve
ontvankelijkheid?, 65; en H. Bertens, Die Postmoderne und ihr Verhältnis zum Modernismus, 76.
Cf. J.-F. Lyotard, A propos du Différend, 38; en F. van Peperstraten, Esthetiek, politiek en pluralisme, 31.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

23

voorbeeld gemakkelijk verklaren. Zo kan binnen het (sub)genre ‘management van het wetenschappelijk
onderzoek’ één vakgroep zich beklagen over een vermeende achterstelling bij de verdeling van
fondsen. De aanklager kan zich daarbij beroepen op de regels van het genre, die voor alle partijen
moeten gelden. De klacht heeft in dat geval betrekking op ‘une injure faite aux règles d'un genre de
discours’1. Er is dan sprake van ‘litige’ en ‘dommage’: alles speelt zich af binnen één genre, en de
klagende partij kan al dan niet in het gelijk gesteld worden en voor het geleden nadeel een
schadeloosstelling toegewezen krijgen. De ‘rechter’ (b.v. de academische overheid) die over het
conflict oordeelt, moet enkel de vigerende regels adequaat toepassen. Een heel ander conflict is het
volgende: een vakgroep aan een universiteit die de wetenschap beoefent met een bepaald ‘enjeu’ (b.v
‘kritisch denken’), kan door een ‘rechter’ (academische overheid, een minister,...) worden beoordeeld
met de regels van een haar vreemd genre, en bijgevolg volgens een ‘enjeu’ dat met het hare
incommensurabel is (b.v. ‘rendement’). Deze vakgroep is, in deze ‘différend’ tussen twee (per definitie
onverzoenbare) genres, het slachtoffer (‘victime’) van een onrecht (‘tort’). Immers: ‘Un tort résulte
du fait que les règles du genre de discours selon lesquelles on juge ne sont pas celles du ou des genres
de discours jugé/s.’2 Dat maakt een ‘tort’ tot ‘un dommage accompagné de la perte des moyens de
faire la preuve du dommage.’3 Het ‘slachtoffer’ van een ‘onrecht’ bevindt zich daardoor in een
bijzonder oncomfortabele en frustrerende positie: het probleem betreft geen inbreuk op de vastgestelde
regels, maar die regels zelf. Het is juist door de dominantie van die regels dat haar onrecht wordt
aangedaan. Wil ze zich echter over dat onrecht beklagen, dan kan ze dat alleen in die regels doen in het genre dat haar regels en ‘enjeu’ niet (h)erkent: ‘le ‘règlement du conflit [...] se fait dans l'idiome
de l'une d'elles alors que le tort dont l'autre souffre ne se signifie pas dans cet idiome.’4 Deze double
bind-situatie5 valt alleen op te lossen door het inzicht dat het hier om een conflict tussen genres, hun
regels en hun incommensurabele doelstellingen gaat. Wil men dit conflict beoordelen, ja zelfs überhaupt
‘waarnemen’, dan kan dat niet met de regels van één van die genres. Gebeurt dat toch, dan worden
de andere betrokken genres in de positie van slachtoffer gedwongen - een positie van ‘onmondigheid’,
‘réduit au silence’6:
Il est d'une victime de ne pas pouvoir prouver qu'elle a subit [sic] un tort. Car de deux
choses l'une, lui dit le juge, ou vous êtes victimes d'un tort, ou vous ne l'êtes pas. Si vous
ne l'êtes pas, vous vous trompez ou vous mentez en témoignant que vous l'êtes. Si vous
l'êtes, puisque vous pouvez témoigner de ce tort, comme c'est le cas puisque j'en suis
informé, ce tort cesse d'être un tort, c'est un dommage, et vous vous trompez ou vous
mentez en témoignant que c'est un tort.7
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J.-F. Lyotard, Le différend, 9.
J.-F. Lyotard, Le différend, 9. Zie ook id., Tombeau de l'intellectuel, 29.
J.-F. Lyotard, Judicieux dans le différend, 230. Zie ook id., Le différend, 18 en 24; en G. Bennington, Lyotard:
Writing the Event, 142.
J.-F. Lyotard, Le différend, 24-25.
Cf. J.-F. Lyotard, Le différend, 19.
J.-F. Lyotard, Le différend, 25.
J.-F. Lyotard, Judicieux dans le différend, 230. Zie ook id., Le différend, 19, 22-23 en 26; en G. Bennington,
Lyotard: Writing the Event, 142-143 en 146.
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Ook in ons voorbeeld slaagt het benadeelde genre er niet in om zijn klacht binnen het dominante
genre te formuleren. Zijn pogingen daartoe worden bij de ‘rechter’ alleen maar op onbegrip en irritatie
onthaald (‘Daar heb je die menswetenschappers weer!’; ‘Er is toch geen probleem!?’; ‘Die liggen nu
toch altijd dwars!’) of zelfs met verdachtmakingen beantwoord (‘Dat zeggen ze omdat ze weten dat
ze niet presteren.’) - zodat de rollen dreigen te worden omgekeerd: aanklager wordt beklaagde. In elk
geval ziet het ‘slachtoffer’ van een ‘onrecht’ zich het zwijgen opgelegd - door fysiek geweld en
intimidatie,1 of (en veel vaker) door een subtielere vorm van geweld: doordat hem een idioom wordt
opgedrongen dat niet het zijne is.2 Een ‘différend’ gaat dan ook gepaard met de onmachtige ‘stilte’
van de benadeelde partij - een ‘phrase négative’3, die het ogenblik aanwijst ‘où quelque chose qui
doit pouvoir être mis en phrases ne peut pas l'être encore’4 - en wordt vaak gesignaleerd door de
‘woordenloze zinnen’ van het ‘sentimentele’ genre: ‘Ce que l'on nomme ordinairement le sentiment
signale cet état.’5 In ons voorbeeld: het onrecht dat de vakgroep wordt aangedaan en de onmogelijkheid
om dat onrecht onder woorden te brengen, kan zich bij het slachtoffer ‘uiten’ in gevoelens van onlust,
depressie of woede. Het opmerkelijke aan een ‘différend’ is dus dat hij zich doorgaans signaleert op
esthetische wijze, waarbij ‘esthetisch’ - zoals in de Kritik der Urteilskraft - begrepen wordt als ‘wat
betrekking heeft op het gevoel’.
Lyotards ‘Philosophie des Widerstreits’6 heeft uiteraard zeer ruime toepassingsmogelijkheden,
want ‘différends’ doen zich altijd en overal, bij elke ‘aanknoping’, op welk ‘niveau’ ook (‘zinnen’,
‘regimes’, ‘genres’) voor. Het is in samenhang hiermee dat Lyotard ‘het politieke’ opnieuw probeert
te denken. Het politieke zou dan niet langer datgene zijn waarmee politici en politieke partijen zich
bezighouden - één ‘genre’ onder vele, ook niet als dat genre geacht wordt ‘the genre that contains all
genres’7 te zijn. Het politieke zou juist worden geconstitueerd door de veelvuldigheid van de genres8
en de daarbij horende onvermijdelijkheid van ‘différends’: ‘la politique est la menace du différend.
Elle n'est pas un genre, elle est la multiplicité des genres, la diversité des fins, et par excellence la
question de l'enchaînement.’9 Alle hierboven gegeven voorbeelden betreffen
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Cf. J.-F. Lyotard, Le différend, 18-19.
‘Man muss das “Du sollst nicht töten” in allen Bedeutungen des Wortes “töten” verstehen. Es bedeutet nicht nur,
das Leben zu nehmen, es gibt unendlich viele Arten, “Leben zu nehmen”, und daran muss man sich erinnern.’ (J.-F.
Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 327)
J.-F. Lyotard, Le différend, 29. Zie ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 147.
J.-F. Lyotard, Le différend, 29. Lyotards meest frappante illustratie hiervan in Le différend is de stilte rond de naam
‘Auschwitz’: het cognitieve genre dat de holocaust wil beschrijven stuit op een stilte die een ‘différend’ signaleert.
(Cf. 90-92; zie verder ook id., A propos du Différend, 58-59; en D. Carroll, Paraesthetics, 171-172)
J.-F. Lyotard, Le différend, 29. Zie ook ibidem 91 en 254; id., Judicieux dans le différend, 235-236; G. Bennington,
Lyotard: Writing the Event, 148; id., Ces petits différends, 156; en C. Pries, Der Widerstreit, das Erhabene, die
Kritik, 41.
C. Pries, Der Widerstreit, das Erhabene, die Kritik, 40.
D. Carroll, Paraesthetics, 167.
‘le politique combine des genres de discours (mais aussi des régimes de phrases) qui sont tout à fait hétérogènes.’
(J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 89) Zie verder ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 158.
J.-F. Lyotard, Le différend, 200. Eerder al had Lyotard gesteld: ‘l'enchaînement d'une phrase sur une phrase est
problématique et [...] ce problème est la politique’ (ibidem 11). Zie verder ook D. Carroll, Paraesthetics, 166; en
W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 68.
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‘différends’ (naar aanleiding van de aanknoping bij ‘Le réglage du sublime est un non-réglage.’ en
‘Moeten wij experimenten op menselijke foetussen doorgang laten vinden?’, en van het ‘enjeu’ van
het onderzoek aan een universiteit) en hebben voor Lyotard dus een ‘politiek’ karakter. ‘Alles is
politiek’, van het ‘micro’- tot het ‘macro’-niveau - al is politiek daarbij zoals gezegd niet op te vatten
als ‘un genre suprême englobant tous les enjeux’1: ‘Tout est politique si politique est la possibilité du
différend à l'occasion du moindre enchaînement.’2
Meteen is daarmee de aard geschetst van het probleem waarmee Lyotard zich als politiek filosoof
geconfronteerd ziet: in het politieke komen voortdurend de meest uiteenlopende ‘zinnen’, ‘régimes’
en ‘genres’ met elkaar in botsing: ‘“La société”, comme on dit, est habitée par des différends.’3 De
vraag is: hoe moeten we die conflicten beoordelen? Of nog: hoe moeten we aan de bij een ‘différend’
betrokken partijen recht laten wedervaren? De rechter die over een ‘différend’ moet oordelen, beschikt
niet over regels om dat te doen: ‘une règle de jugement entre des genres hétérogènes fait défaut en
général.’4 Zou hij toch zo'n regel hanteren, dan kan hij die alleen maar aan een bepaald genre ontlenen
- waarmee hij juist de andere genres tot slachtoffer van een ‘tort’ zou maken. Deze afwezigheid van
een ‘meta-regel’ in het politieke betekent, concreter gezegd, ‘le retrait de la doctrine politique, quelle
qu'elle soit.’5 Die verplicht ons ertoe te ‘oordelen zonder regel’. De vraag is alleen of dat laatste niet
met een korrel zout moet worden genomen. Het heeft er immers veel van weg dat Lyotard voor het
oordeel over de relaties tussen ‘zinnen’, ‘regimes’ en ‘genres’, wel degelijk een richtlijn geeft: men
moet ‘[t]émoigner du différend.’6 Lyotard lijkt dat ook toe te geven: ‘le juge ici transige sans qu'une
règle l'y autorise, si ce n'est le principe que l'hétérogénéité doit être respectée affirmativement.’7 Is
hier dan niet wel degelijk sprake van een ‘meta-regel’? De schijnbare tegenstrijdigheid laat zich
oplossen wanneer we het ‘témoigner du différend’ opvatten als ‘a sort of “postmodern” categorical
imperative’8 - een ‘quasi-ethical assertion’9, kaderend in een ‘“ethics” of analysing and respecting the
incommensurability of genres in general.’10 Welnu, de morele verplichting signaleert zich in
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J.-F. Lyotard, Le différend, 200. Zie ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 158.
J.-F. Lyotard, Le différend, 201.
J.-F. Lyotard, Tombeau de l'intellectuel, 29.
J.-F. Lyotard, Le différend, 9. Zie ook ibidem 10 en 53-54; id., La condition postmoderne, 113; id., Le postmoderne
expliqué aux enfants, 103; M. Frank, Die Grenzen der Verständigung, 5, 14 en 26-27; J. Perger, Jean-François
Lyotard, eine Position mit oder ohne Zukunft?, 158; C. Pries, Der Widerstreit, das Erhabene, die Kritik, 40; en F.
van Peperstraten, Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid?, 65.
J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 13. Cf. ook id., Introduction à une étude du politique selon Kant, 92; D. Carroll,
Rephrasing the Political with Kant and Lyotard, 82. Dit verklaart Lyotards kritiek op de ‘intellectuelen’. Een
‘intellectueel’ is voor hem iemand die politiek bedrijft in het kader van een ‘grote vertelling’. Zie hierbij J.-F.
Lyotard, Le différend, 11; id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 114 en 148-149; id., Histoire universelle et
différences culturelles, 568; id., Les lumières, le sublime, 91-92; W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 51;
en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 5. Over de ‘grote vertellingen’ zie onder andere J.-F. Lyotard, La
condition postmoderne, 25-28, 91-93 en 95-105; en id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 37-42, 47, 122-123
en 129-130.
J.-F. Lyotard, Le différend, 11.
J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 42-43. Mijn cursief. Zie ook id., Le différend, 194.
R. Beardsworth, On the Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 61.
G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 173.
G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 136. Zie verder ook F. van Peperstraten, Inleiding tot de Nederlandse
uitgave [van L'enthousiasme], 16-17.
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het gevoel. Ze verplicht voor we kunnen zeggen waartoe ze verplicht, met andere woorden voor we
een regel kunnen formuleren. Zo ook is het ‘témoigner du différend’ in de eerste plaats ‘quelque chose
comme un appel qu'il convient au penser d'entendre et de relever.’1
Als politiek bestaat in het maken van aanknopingen op alle niveaus, dan geeft zij
noodzakelijkerwijze, bij elke aanknoping, aanleiding tot ‘différends’. Het is in Lyotards ogen de taak
van wie het politieke probeert te beoordelen om aan deze ‘différends’ te herinneren.2 Een voorbeeld
kan duidelijk maken wat Lyotard bedoelt. Wordt bij de zin ‘Moeten wij experimenten op menselijke
foetussen doorgang laten vinden?’ aangeknoopt met ‘Ja, want dat vergroot onze kennis van het
menselijk lichaam.’, dan heeft het ‘cognitieve genre’ het in de strijd om de aanknoping gehaald.
Welnu, een ‘politique philosophique’3 dient er volgens Lyotard aan te herinneren dat bij deze
aanknoping andere ‘enjeus’ in de verdrukking zijn geraakt - onder andere die van het ‘ethische’, het
‘economische’ en het ‘sentimentele’ genre. Deze getuigenis is wat het politieke ‘van ons eist’ - ‘une
exigence’4, voortkomend uit het ‘Problem der Gerechtigkeit’5, inzonderheid in de politiek.
Sleutelwoorden in Lyotards uitspraken over het politieke zijn dan ook: verzet (tegen het dominante),
getuigenis (van het onmondige), herinnering (aan het vergetene), anamnese (van het verdrongene),
ontvankelijkheid (voor de ‘différend’). Anders dan de klassieke ‘intellectueel’, die op grond van zijn
doctrine de ‘goede’ politiek aanwees en antwoorden kon geven op de vraag: ‘wat moet ik doen?’,
ziet de ‘kritische filosoof’ in dat politiek in het beste geval een ‘politiek van het minste kwaad’6 kan
zijn en altijd aanleiding geeft tot ‘différends’. Van hem kan niet verwacht worden dat hij, op grond
van ‘programmes and prescriptions’7, de ‘goede richting’ voorschrijft of een ‘political “solution”’8
aandraagt: ‘nous, philosophes, pour autant que nous sommes concernés par le politique [...] ne sommes
plus en position de dire publiquement: “voici ce qu'il faut faire”.’9 De taak van de filosoof bestaat er
veeleer in om ‘stem’ te (proberen) geven aan wat ‘overstemd’ wordt.10 Dat is dan ook, volgens Lyotard,
het legitieme moment van het marxisme (‘ce qui reste vivace du marxisme’11): dat het stem gaf aan
het
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J.-F. Lyotard, Pérégrinations, 27.
‘Déceler le différend est donc une tâche. Je ne pense pas que nous sommes les gardiens de l'Etre [...], mais je pense
que nous avons effectivement une tâche, comme philosophes, ce qui veut dire aussi comme “politiques” dans un
sens qui n'est pas celui de la politique.’ (J.-F. Lyotard, A propos du Différend, 45; zie ook ibidem 48; en C. Pries,
Der Widerstreit, das Erhabene, die Kritik, 41)
J.-F. Lyotard, Le différend, 11.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 91.
A. Honneth, Der Affekt gegen das Allgemeine, 900. Zie ook W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 8; en F.
van Peperstraten, Esthetiek, politiek en pluralisme, 30.
Cf. J.-F. Lyotard, Le différend, 203-204. Zie ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 159-160 en 177; en
W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 146.
G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 175.
G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 158. Zie ook P. Dews, Logics of Disintegration, 131.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 91. Zie ook ibidem 92; en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 5.
‘den “vergessenen” Diskursgenres Sprache zu verleihen, das ihnen eigene Idiom zu finden, ihre Eigenlogik zu
exponieren.’ (C. Pries, Der Widerstreit, das Erhabene, die Kritik, 41) Dit streven om aan het vergetene te herinneren
loopt overigens als een rode draad (een ‘leidraad’) door Lyotards werk. Al in zijn ‘libidinale periode’ beschouwde
hij het als zijn opgave ‘to deconstruct everything that presents itself as an order, to show that all “order” conceals
something else, something that is repressed in this order.’ (D. Carroll, Paraesthetics, 26-27; zie ook G. Bennington,
Lyotard: Writing the Event, 173)
J.-F. Lyotard, Tombeau de l'intellectuel, 29. Zie ook id., Le différend, 246-247; W. Reese-Schäfer, Lyotard zur
Einführung, 67; en D. Carroll, Rephrasing the Political with Kant and Lyotard, 85
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onrecht (‘tort’) dat de door het kapitalisme het zwijgen opgelegde arbeider werd aangedaan. Verkeerd
is dat het deze ‘différend’ uitriep tot de ‘différend’.1 ‘Différends’ zijn veelvuldig en onvermijdelijk.
Het is dus zaak een permanente maar flexibele ontvankelijkheid te ontwikkelen voor de ‘différends’
die zich hic et nunc voordoen,2 en te proberen die geval per geval, ‘selon une sensibilité à la singularité
du cas’3, onder woorden te brengen, ook als daarvoor nieuwe ‘idiomen’ zouden moeten worden
gehanteerd of zelfs bedacht omdat ‘quelque chose qui doit pouvoir être mis en phrases ne peut pas
l'être dans les idiomes admis’4.
De ‘kritische wachter’ (‘[l]e guetteur critique’5) kan zich er niet mee tevreden stellen ‘to reverse
the injustice and replace the acceptable idiom with the silenced one’6, maar moet zich engageren in
een ‘perpetual struggle to voice ideas, opinions or injustices systematically excluded from the universe
of phrases’7 en een permanent verzet tegen de aanspraken op hegemonie van om het even welk genre:8
of het nu die van het cognitieve,9 het esthetische,10 het speculatieve,11 het narratieve12 of het
economische13 betreft. De grote ‘différend’ van onze tijd is echter die tussen het economische en de
andere genres: ‘Le capital est ce qui veut un seul langage et un seul réseau, et il ne cesse d'essayer de
le présenter, en réduisant les différends’14. Zo ziet Lyotard het ‘enjeu’ van het economische genre (het
‘winnen van tijd’1)
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Cf. J.-F. Lyotard, Judicieux dans le différend, 234. Zie ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 8-9.
‘Im Augenblick kann ich nur sagen, dass es gerecht ist, sich ausdrücklich für etwas empfänglich zu halten, was
immer vergessen wird.’ (J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 329)
J.-F. Lyotard, Pérégrinations, 26.
J.-F. Lyotard, Le différend, 91. Zie ook ibidem 30; id., L'enthousiasme, 114; id., Judicieux dans le différend, 236;
id., A propos du Différend, 58-59; D. Carroll, Paraesthetics, 169; en C. Pries, Der Widerstreit, das Erhabene, die
Kritik, 41.
J.-F. Lyotard, Judicieux dans le différend, 236.
D. Carroll, Rephrasing the Political with Kant and Lyotard, 78. Of nog: ‘No alternative would be proposed if
“alternative” here implied the proposal of a rival genre for legitimation or a different Idea as telos for a narrative.’
(G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 158
A. Barron, Lyotard and the Problem of Justice, 36-37.
‘Il n'est pas de genre dont l'hégémonie sur les autres soit juste.’ (Le différend, 227) Zie verder ook W. Reese-Schäfer,
Lyotard zur Einführung, 8 en 37.
Cf. onder andere J.-F. Lyotard, Le différend, 90-92; id., Tombeau de l'intellectuel, 63; id., Das Undarstellbare wider das Vergessen, 344; en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 145.
Cf. b.v. J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 154-156.
Zie hiervoor onder andere J.-F. Lyotard, Le différend, 139-144; id., La philosophie et la peinture à l'ère de leur
expérimentation, 475; id., Essai d'analyse du discours spéculatif; id., Presentations, 120f; en G. Bennington, Lyotard:
Writing the Event, 136.
Lyotards eigen kritiek op La condition postmoderne bestaat dan ook vooral in een afwijzing van de tendens in dat
boek om het narratieve genre te privilegiëren: ‘il ne convient pas d'accorder au genre narratif un privilège absolu
sur les autres genres de discours’ (J.-F. Lyotard, Histoire universelle et différences culturelles, 559), vooral niet
omdat het er veel van weg heeft dat juist het narratieve genre gemakkelijk totalitaire trekken aanneemt. Zie hierbij
J.-F. Lyotard, Le différend, 218-223, 228 en 231; id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 40-41 en 45; G.
Bennington, Lyotard: Writing the Event, 110-111, 116-117 en 160; W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 22;
en D. Veerman, Lyotard niet-lezen, 126.
Cf. onder andere J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 93-94; G. Bennington, Lyotard: Writing the
Event, 169; en W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 69.
J.-F. Lyotard, Judicieux dans le différend, 235. Zie ook id., Le différend, 251; F. van Peperstraten, Esthetiek, politiek
en pluralisme, 36; en verder Bennington: ‘it is the economic which is now seen, in its efforts at achieving generic
domination, as the biggest threat to justice.’ (Lyotard: Writing the Event, 169)
‘on voit l'idéal du genre: rattraper immédiatement le temps perdu’ (J.-F. Lyotard, Le différend, 253). Zie ook verder
ibidem 14 en 254-255; id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 94; en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event,
171-172. De regel van het economische genre is derhalve ‘la règle de performativité qui exige l'optimisation sans
fin du rapport dépense/revenu (input/output).’ (J.-F. Lyotard, Tombeau de l'intellectuel, 78; zie ook ibidem 13-14;
en id. Le postmoderne expliqué aux enfants, 38-39 en 100)
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in toenemende mate dominant worden in de domeinen van de kunst, waar zich - met ‘stromingen’
als het ‘trans-avantgardisme’ en het ‘neo-expressionisme’2 - een beweging voordoet ‘die aan een
vraag of een behoefte voldoet, en geen verantwoordelijkheid neemt’3, en van de cultuur:
Le capitalisme a aussi sa ‘politique’ de la culture [...] Il sélectionne les activités de l'esprit
sur des critères de bonne performance: la valeur du livre se juge à son chiffre de vente,
d'un enseignement au nombre d'étudiants inscrits, d'une émission au taux d'écoute, d'une
invention scientifique à ses retombées technologiques, etc.4
Ook de filosofie ontsnapt niet aan de toenemende druk van de ‘Vermarktung’. In de ‘Fiche de lecture’
spreekt Lyotard dan ook de sombere verwachting uit dat Le différend een van de laatste boeken in
zijn soort is: ‘Ce livre-ci appartient avec d'autres à une fin de série. Malgré tous ses efforts pour rendre
la pensée communicable, l'A[uteur] sait qu'il a échoué, que c'est trop volumineux, trop long, trop
difficile.’5 Beoordeeld in het licht van het ‘enjeu’ van het economische genre is de filosofie, met name
wanneer ze als een ‘reflexieve’ en aan ‘l'exigence de patience’6 verbonden activiteit (cf. 4.) wordt
opgevat, inefficiënt en veel te tijdrovend: ‘Le monde parle sous la règle de l'échange économique,
généralisée à tous les aspects de la vie, y compris les affections et les plaisirs. Cet idiome est tout
autre que celui du cours philosophique, il lui est incommensurable.’7 Als typerend voorbeeld van de
nieuwe, ‘snelle’, ‘gecommercialiseerde’ filosofie ziet Lyotard de in hoofdzaak door een ‘media-hype’
gecreëerde ‘nouveaux philosophes’.8

2

3

4

5
6
7
8

Cf. J.-F. Lyotard, Presenting the Unpresentable: the Sublime, 68-69. Lyotard doet de genoemde stromingen daar
af als ‘the eclecticism of consumerism’ in overeenstemming met ‘the sensibility of the supermarket shopper’ en als
een cynisch-nihilistische ‘corruption of painting's honor’. Zie verder ook id., Le différend, 11; id., L'inhumain, 139;
id., Das Undarstellbare - wider das Vergessen; id., Du bon usage du postmoderne, 139; en P. Crowther, Les
immatériaux and the Postmodern Sublime, 194-195.
J.-F. Lyotard, In een systeem van labyrinten, 152. Zie ook id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 13, 17-18 en
22-23; id., L'inhumain, 139 en 147-148; id., Presenting the Unpresentable: the Sublime, 69; C. Bürger, Moderne
als Postmoderne: Jean-François Lyotard, 135-136; en H. Bertens, Die Postmoderne und ihr Verhältnis zum
Modernismus, 75. De experimentele avant-garde, daarentegen, neemt volgens Lyotard wél verantwoordelijkheid.
Zie hiervoor Le postmoderne expliqué aux enfants, 125-126.
J.-F. Lyotard, Tombeau de l'intellectuel, 37-38. Zie ook ibidem 14-15 en 70-71; en id., Le différend, 13:
‘C'est trop long de lire, quand le succès est de gagner du temps.’ En ibidem 259: ‘si le genre économique
impose son enjeu, gagner du temps, à la plupart des régimes de phrases et des genres de discours, la culture,
consommatrice de temps, devrait être éliminée.’
J.-F. Lyotard, Le différend, 14.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 159.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 164.
Cf. hierbij W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 19.
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Probeert één enkel genre daadwerkelijk een hegemonische positie te verwerven, dan zijn de
noodzakelijke gevolgen daarvan totalitarisme en ‘terreur’1. Elke poging om de onheelbare versplintering
van de genres eens en voor altijd te ‘herstellen’ en ze in een ‘hogere eenheid’ op te nemen, berust op
een ‘transcendentale illusie’,2 waarvoor de ‘prix de la terreur’3 betaald moet worden. Daarom is Lyotard
zo huiverig voor de idee van een universele consensus.4Daarom ook lanceert hij aan het eind van
‘Réponse à la question: qu'est-ce que le postmoderne?’ de bewust pathetische oproep: ‘guerre au tout,
témoignons de l'imprésentable, activons les différends, sauvons l'honneur du nom.’5
Nu wordt élke samenleving gekenmerkt door een strijd tussen de genres, en is er overal en altijd
wel het een of andere genre aan te wijzen dat zijn particuliere regel tot een universele wil verheffen.
Daarom is het Lyotard wel verweten dat hij op grond van zijn eis om te ‘témoigner du différend’, niet
kan onderscheiden tussen, bijvoorbeeld, enerzijds de huidige westerse sociaal-democratieën en
anderzijds fascistische en/of stalinistische dictaturen.6 Die beschuldiging moet echter van de hand
worden gewezen. Lyotard verdedigt juist op grond van de genoemde eis de ‘deliberatieve ordening’
([l]’agencement délibératif’7) van het staatsbestel, ‘une organisation des régimes de phrases et des
genres de discours qui repose sur leur dissociation et qui de ce fait laisse entre eux du “jeu”’8 en die
daardoor het reveleren van ‘différends’ toelaat.9 Deze ‘ordening’, die berust op het (onzekere en steeds
weer ter discussie gestelde) antwoord op de vraag: ‘Que devons-nous être?’10, is in de westerse
sociaal-democratieën wél11 en in het fascisme en stalinisme - die overigens allerminst over dezelfde
kam mogen worden geschoren12 - niet of enkel als een ‘parodie’13 terug te vinden. Dat belet niet dat
ze ook ‘bij ons’ permanent wordt bedreigd, met name door het economische genre (het kapitalisme)14
en stilaan ook weer door het narratieve genre (de
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Onder ‘terreur’ verstaat Lyotard in La condition postmoderne het uitsluiten van alle ‘zinnen’ en ‘genres’ die in
strijd zijn met het dominante ‘genre’ en ‘enjeu’. (164-166)
Over de ‘transcendentale illusie’ zie 5.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 34. Zie ook W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 32 en
46; en F. van Peperstraten, Esthetiek, politiek en pluralisme, 28.
Cf. J.-F. Lyotard, La condition postmoderne, 167-168. Zie ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 143-144;
en W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 32.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 34. De ‘naam’ staat hier meer bepaald voor de ‘eigennaam’,
een ‘rigid designator’ die verwijst naar iets singuliers.
Zie onder andere T. Eagleton, Awakening from Modernity, 194; en id., The Ideology of the Aesthetic, 396-398.
J.-F. Lyotard, Le différend, 231.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 78. Zie ook id., L'enthousiasme, 107-108; id., Le différend,
216-217; id., Introduction à une étude du politique selon Kant, 129; W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung,
68-69; en F. van Peperstraten, Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid?, 69-70.
‘le délibératif est un agencement de genres, et cela suffit pour laisser poindre en lui l'occurrence et les différends.’
(J.-F. Lyotard, Le différend, 217; zie verder ibidem 213-217; en F. van Peperstraten, Communicatie of reflexieve
ontvankelijkheid?, 69)
J.-F. Lyotard, Le différend, 213. Zie ook id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 79.
Cf. F. van Peperstraten, Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid?, 69; en W. Reese-Schäfer, Lyotard zur
Einführung, 68-69.
Cf. J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 91.
Cf. J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 86. We komen op deze kwestie uitgebreider terug in Deel
II. Hoofdstuk 2.4.
‘le genre économique du capital n'exige nullement l'agencement politique délibératif, qui admet l'hétérogénéité des
genres de discours. Plutôt le contraire: il exige sa suppression. Il ne le tolère que dans la mesure où le lien social
n'est pas (encore) entièrement assimilé à la seule phrase économique (cession et contre-cession). Si c'est un jour le
cas, l'institution politique sera superflue, comme le sont déjà les récits et les traditions nationales.’ (Le différend,
256; zie ook verder op dezelfde bladzijde)
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terugkeer van de ‘traditionele narratie’ van het ‘eigen volk eerst’)1, die beiden hun ‘enjeu’ tot het
‘enjeu’ willen maken. Bovendien wil hij ons eraan herinneren dat zelfs het best denkbare politieke
bestel, de meest ‘opene’ deliberatieve ordening, het optreden van ‘différends’ niet kan uitsluiten. In
plaats van op te scheppen over de verworvenheden van ‘liberal politics’2 in het ‘vrije westen’ herinnert
Lyotard eraan dat ook in de ‘deliberatieve ordening’ het ‘enjeu’ van de politiek (in de enge zin) niet
‘het hoogste goed’ (Kant), maar in het beste geval ‘het minste kwaad’ kan zijn: ‘les politiques ne
peuvent pas avoir pour enjeu le bien, mais devraient avoir le moindre mal. Ou, si l'on préfère, le
moindre mal devrait être le bien politique.’3 Het ‘kwaad’ omschrijft Lyotard als het verbod om een
‘différend’ onder woorden te brengen, ‘l'interdiction des phrases possibles à chaque instant’4.

4. Kritiek, reflexiviteit en gevoel
Voor het oordeel over een ‘différend’ is een oordeelsvermogen vereist dat zelf ‘buiten’ alle genres
staat. Maar is zo'n vermogen eigenlijk wel denkbaar? Gaat het daarbij niet noodzakelijkerwijze altijd
weer om een genre dat tot het genre wordt uitgeroepen, zijn regels aan andere genres oplegt en zo
‘différends’ en, uiteindelijk, ‘terreur’ veroorzaakt? Dit verwijt, van een ‘performativen Widerspruch’5,
wordt Lyotard met name in Duitsland met graagte naar het hoofd geslingerd. Voor Lyotard, echter,
laat een oordeel zonder genre, en dus zonder vooraf gegeven regels of ‘criteria’, zich wel degelijk
denken. Dit oordeel wordt volgens hem geveld door de reflexiviteit of, in kantiaanse termen, het
‘reflecterende oordeelsvermogen’.
Lyotard baseert zich hiervoor andermaal op de Kritik der Urteilskraft, in de ‘Einleitung’ waarvan
Kant het onderscheid invoert tussen het bepalende en het reflecterende oordeelsvermogen:
Urteilskraft überhaupt ist das Vermögen, das Besondere als enthalten unter dem
Allgemeinen zu denken. Ist das Allgemeine (die Regel, das Prinzip, das Gesetz) gegeben,
so ist die Urteilskraft, welche das Besondere darunter subsumiert, [...]
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Al in Le différend (1983) staat te lezen: ‘On compte sur la résistance des communautés serrées autour de leurs noms
et de leurs récits pour faire obstacle à l'hégémonie du capital. C'est une erreur. [...] cette résistance entretient cette
hégémonie autant qu'elle s'y oppose. Ensuite, elle [...] fait craindre qu'on se rabatte sur la légitimation par tradition,
voire par le mythe’. (260) De singulariteiten (de ‘noms’) worden in de traditionele narraties ingebed in een verhaal
(‘le mythe’) en zo van hun singulariteit ontdaan: ze worden onderling verwisselbaar. Het narratieve genre streeft
voorts evenzeer naar hegemonie als alle andere genres.
R. Rorty, Habermas and Lyotard on Postmodernity, 165.
J.-F. Lyotard, Le différend, 203-204. Zie ook F. van Peperstraten, Esthetiek, politiek en pluralisme, 38; en id.,
Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid?, 70.
J.-F. Lyotard, Le différend, 204.
B. Taureck, Wo steht Lyotard?, 186. Zie ook M. Frank, Die Grenzen der Verständigung, 34.
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bestimmend. Ist aber nur das Besondere gegeben, so ist die Urteilskraft bloss reflektierend.1
Herformuleren we dit in Lyotards terminologie, dan krijgen we: het bepalende oordeelsvermogen
opereert met de vooraf gegeven regels van de ‘genres’, die het dan vervolgens ‘toepast’ op ‘gevallen’.
Het reflecterende oordeelsvermogen gaat precies omgekeerd te werk: het wordt eerst geconfronteerd
met het particuliere geval (‘das Besondere’), waarvoor ze dan, ‘geval per geval’, een toepasselijke
regel (‘das Allgemeine’) moet vinden. Het heeft geen ‘eigene Gesetzgebung’ (KdU A XXI/B XXI)
en staat daardoor zelf buiten de genres, maar kan op grond van zijn eigen (weliswaar subjectieve)
‘Prinzip nach Gesetzen zu suchen’2 het geval wel bij een van de genres ‘domiciliëren’3. Dat maakt
het reflecterende oordeelsvermogen tot het (quasi-)vermogen4 van de kritiek, dat wil zeggen - als men
zich de kantiaanse kritische onderneming voor ogen voert - het ‘vermogen’ dat de a priori regels van
de ‘andere’ vermogens onderzoekt en aanwijst, hun rechtmatige gebruik vastlegt en particuliere
gevallen naar het bevoegde vermogen ‘doorverwijst’.5 De reflexiviteit is derhalve ‘transitief’ en
‘preliminair’, alomtegenwoordig6 maar zonder eigen domein:
Die Kritik der Erkenntnisvermögen in Ansehung dessen, was sie a priori leisten können,
hat eigentlich kein Gebiet in Ansehung der Objekte; weil sie keine Doktrin ist, sondern
nur, ob und wie, nach der Bewandtnis, die es mit unseren Vermögen hat, eine Doktrin
durch sie möglich sei, zu untersuchen hat. Ihr Feld erstreckt sich auf alle Anmassungen
derselben, um sie in die Grenzen ihrer Rechtmässigkeit zu setzen.7
Men begrijpt de aantrekkingskracht van een aldus opgevat oordeelsvermogen voor Lyotard. Zonder
te moeten teruggrijpen naar de expliciete regels van een ‘theorie’ of ‘doctrine’, die altijd zelf tot het
een of andere genre behoren en hem dus inderdaad in een ‘performativer Widerspruch’ zouden
verstrikken, beschikt hij met de reflexiviteit over een kritisch (pseudo-)vermogen, dat zonder regels
(‘keine Doktrin’) de regels en mogelijkheidsvoorwaarden (‘ob und wie [...] eine Doktrin durch sie
möglich sei’) van de andere ‘vermogens’ (Lyotards ‘genres’ en ‘régimes’) onderzoekt en hen daarmee
hun grenzen aanwijst (‘um sie in die Grenzen ihrer Rechtmässigkeit zu setzen’). Het staat dus zelf
‘buiten’ de vermogens (‘genres’/‘régimes’), en heeft daardoor ‘eigentlich kein Gebiet’ maar enkel
een ‘Feld’, dat te
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KdU A XXIII-XXIV/B XXV-XXVI. Zie hierbij ook F. van Peperstraten, Inleiding tot de Nederlandse
uitgave [van L'enthousiasme], 13; en Hoofdstuk 2.1.2.
KdU A XXI/B XXI. Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 14-15.
Cf. J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 25, 42-46 en 56-57.
‘une quasi-faculté ou “comme si” faculté’ (J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 12; zie ook id., Le différend, 189-190).
Het reflecterende oordeelsvermogen beschikt immers niet over een eigen wetgeving, maar enkel over een subjectief
a priori principe (cf. KdU A XX-XXI/B XX-XXII en A XXXV/B XXXVII). Zie verder ook J.-F. Lyotard,
L'enthousiasme, 31-32; D. Carroll, Paraesthetics, 176; en F. van Peperstraten, Communicatie of reflexieve
ontvankelijkheid?, 13.
Cf. J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 43 en 46.
Cf. J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 31-32.
KdU A XX/B XX. Ook in de ‘Vorrede’ gaat Kant in op het (aan de eerste Kritik ontleende) onderscheid
tussen het ‘kritische’ en het ‘doctrinaire’ (cf. KdU A X/B X; zie verder ook KdrV A 135/B 174).
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vergelijken is met het ‘veld’ van ‘het politieke’ bij Lyotard: het is immers in beide gevallen zaak over
de confligerende aanspraken (‘Anmassungen’) van de heterogene vermogens, respectievelijk
‘genres’/‘régimes’ te oordelen.
Het reflecterende oordeelsvermogen fungeert echter niet alleen als het vermogen van de
(onder)scheiding van de vermogens, maar ook als ‘Mittelglied’ (KdU A XXI/B XXI) ertussen. Het
reveleert en veroordeelt immers niet alleen eventuele illegitieme en illusoire overgangen tussen de
verschillende vermogens, maar het maakt ook ‘kritische’ overgangen mogelijk, door tussen hen
verbanden te leggen en analogieën aan te wijzen:
Il décide de la légitimité des prétentions respectives [...] de chaque famille de phrases
(nommée ‘faculté’) sur sa famille d'univers de phrases [...] Il tranche, révélant ainsi
l'incommensurabilité des différentes familles de phrases [...] Mais aussi il transige [...]
et peut non seulement reconnaître des legitimités locales à chaque famille de phrases,
mais encore suggérer des ‘passages’ entre des régions d'objet respectivement soumises
à des règles pourtant ‘hétérogènes’.1
Het zijn dergelijke tijdelijke, lucide overgangen die Lyotard interesseren: ze wissen de onderlinge
heterogeniteit van de vermogens niet uit door ongeoorloofde identificaties en syntheses, die ertoe
zouden kunnen leiden dat een vermogen de bevoegdheden van een of meer andere vermogens zou
usurperen; tegelijk scheppen ze wel de mogelijkheid om vermogens - meestal onder het regime van
het ‘alsof’ - tot een tijdelijke vereniging te brengen en te laten samenwerken. Zodoende is het
reflecterende oordeelsvermogen, het kritische ‘vermogen’ dat de vermogens (onder)scheidt, tevens
ook ‘une puissance de “passages” entre les facultés’2, ‘convoquée à la tâche de réunification’3 - zoals
een (scheids)rechter ook een bemiddelaar is.
Nu is, zoals we in Hoofdstuk 2.1. uitgebreider zullen zien, het (reflecterende) oordeelsvermogen
als ‘kenvermogen’ volgens Kant de ‘logische’ tegenhanger van een van de drie ‘zielsvermogens’4, te
weten van het ‘gevoel van lust of onlust’.5 Om kort te gaan betekent dat dat het kritische, reflecterende
oordeel in zijn zuivere vorm een gevoelsoordeel is.6 Hoe een bepaald ‘geval’ wordt beoordeeld,
‘signaleert’ zich direct (‘tautegorisch’7) in het gevoel: ‘le plaisir ou la peine est à la fois un “état” de
l'âme et l'“information” que l'âme
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J.-F. Lyotard, Introduction à une étude du politique selon Kant, 92. Zie ook ibidem 112; en id.,
L'enthousiasme, 12.
J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 32. Zie ook id., Introduction à une étude du politique selon Kant, 103; D. Carroll,
Paraesthetics, 176; en R. Beardsworth, On the Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 64-65.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 14.
Deze drie zielsvermogens zijn: het kenvermogen, het vermogen om te verlangen en het gevoel van lust of onlust.
Zie hiervoor Hoofdstuk 2.1.2.
Tussen beide bestaat volgens Kant een ‘unmittelbare Beziehung’ (KdU A VIII/B VIII). Zie hierbij ook KdU A
XXII-XXIII/B XXIV-XXV; J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 16; en Hoofdstuk 2.1.2.
‘La réflexion pure est d'abord la capacité qu'a la pensée d'être informée immédiatement de son état, par cet état et
sans le moyen de critères autres que le sentiment.’ (J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 25).
Zie voor deze term Hoofdstuk 2.1.3.
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recueille quant à son état.’8 Het gevoel is het oordeel:9 ‘un jugement immédiat, de la pensée sur
elle-même’1. Deze stelling vormt, zoals we verderop zullen zien, meteen het uitgangspunt en de
grondslag van Kants behandeling van het esthetische oordeel. Het (ondubbelzinnig positieve) gevoel
van het schone ‘signaleert’ dat onze reflexiviteit een voorstelling als doelmatig voor de
verbeeldingskracht en het verstand beoordeelt. Het (negatief-positieve) verheven gevoel ‘signaleert’
dat diezelfde reflexiviteit een voorstelling als ondoelmatig voor de verbeeldingskracht (of voor het
‘lagere vermogen om te verlangen’) beoordeelt, en daardoor juist als doelmatig voor de rede (als
kenvermogen of als praktisch vermogen).2
Het esthetische oordeel, het pure reflecterende oordeel dat uitsluitend op het gevoel is gefundeerd,
is het kritische oordeel in zijn meest zuivere vorm. De ‘Kritik des urteilenden Subjekts und der
Erkenntnisvermögen desselben’ (KdU A L-LI/B LII-LIII) is dus op het esthetische oordeelsvermogen
aangewezen, dat daarmee de hierboven geschetste (kritische, ‘pre-doctrinaire’) taak van preliminair
vermogen (‘die Propädeutik aller Philosophie’3) te vervullen krijgt en zo de hele kritische onderneming
(‘le texte critique tout entier’4) mogelijk maakt: ‘la pensée critique dispose, dans sa réflexion, [...]
d'une sorte de pré-logique transcendentale. Celle-ci est en réalité une esthétique’5.
Dit levert Lyotard de filosofische fundering voor het door hem gelegde verband tussen kritiek en
gevoel. De ‘rechter’ die zonder criteria moet oordelen over de toepasselijkheid van de regels van de
verschillende ‘genres’ en ‘régimes’ op een bepaald ‘geval’,6 is de reflexiviteit, ‘le nerf de la pensée
critique en tant que telle’7. Welnu, dit ‘quasi-genre’ oriënteert zich voor zijn oordeel in eerste instantie
op ‘esthetische’ signalen - op het gevoel,8 dat ons denken als een schaduw begeleidt.9 De reflectie (en
dus ook de kritiek) wordt ‘gegidst’ door het gevoel:
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J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 16-17. Zie ook ibidem 24-26.
Het gaat daarbij weliswaar niet over om het even welk gevoel: ‘Encore faut-il que ce plaisir et son contraire soient
“purs”, à défaut de quoi ils procéderaient nécessairement de la satisfaction d'une autre faculté [...] que celle du
plaisir et de la peine, ou même d'un simple agrément empirique.’ (J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime,
21)
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 23.
In Lyotards parafrase: in het gevoel van het schone zegt het denken volmondig ‘ja’ aan het voorliggende object; in
het verheven gevoel zegt het ‘à la fois oui et non à ce dernier’. (Leçons sur l'Analytique du sublime, 37)
KdU A LI/B LIII. Zie bij deze passage J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 18.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 21.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 48.
‘to judge, outside of all genres, what existing or inexistent genre is suitable for phrasing these cases’ (J.-F. Lyotard,
Interview with Georges van den Abbeele, 19).
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 41. Zie ook ibidem 47; en id., L'enthousiasme, 12
‘La pensée [...] se met à l'écoute de ce qui va orienter son examen critique, un sentiment.’ (J.-F. Lyotard, Leçons
sur l'Analytique du sublime, 20; zie ook ibidem 21 en 46)
‘Cette occurrence de la sensation accompagne tous les modes de penser, quelle qu'en soit la nature.’ (J.-F. Lyotard,
Leçons sur l'Analytique du sublime, 23) Zie verder ook ibidem 19-23; KdU A 29/B 29 en A 127-128/B 129; T.
Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 65-66; P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 49; E.
Escoubas, La simplicité du sublime, 82-83; en C. Pries, Der Widerstreit, das Erhabene, die Kritik, 41; en Hoofdstuk
2.1.3.
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le mode de la pensée critique ne devrait être que purement réfléchissant, par définition
(elle n'a pas déjà les concepts dont elle cherche à établir l'usage), et d'autre part le jugement
esthétique manifeste la réflexion dans son état le plus ‘autonome’10.
Het is hierdoor dat de kritiek in staat is om te ‘juger sans avoir la règle du jugement’1, en toch
‘rechtvaardig’ te oordelen (‘juger juste’2). Om te bemiddelen tussen ‘genres’ en ‘régimes’ is geen
meta-regel vereist, maar reflexiviteit en dus in laatste instantie gevoel.3 Pas nadat het reflecterende
oordeelsvermogen de geldigheidsaanspraak (‘sa prétention à la validité’4) van een ‘genre’ of ‘régime’
voor het voorliggende ‘geval’ heeft bevestigd, mogen de regels ervan worden toegepast: ‘La phrase
doctrinale, ou systématique, doit venir après la phrase critique’5. Overigens is het reflecterend oordelen
altijd een hachelijke onderneming. Om te beginnen is het oordeelsvermogen in het algemeen al ‘ein
besonderes Talent, welches gar nicht belehrt, sonder nur geübt sein will.’6 Oefening en talent zijn
echter a fortiori vereist voor het reflecterende oordeel, dat niet simpelweg een regel moet toepassen
op een geval, maar - wat veel moeilijker is - bij het geval een adequate regel moet zoeken. Dit vereist
sensibiliteit voor en oefening in het ‘beluisteren’ van het gevoel. Alleen daardoor kunnen ‘Fehltritte
der Urteilskraft’ (KdrV A 135/B 174) worden voorkomen of gereveleerd.
Lyotard ziet de reflexiviteit bij uitstek aan het werk in de kunst en in de filosofie, die (zoals hij ze
begrepen wil hebben) dan ook in de eerste plaats kritische activiteiten zijn. Ze hebben met elkaar
gemeen dat ze niet over vooraf gegeven regels beschikken, maar - zoals het reflecterende
oordeelsvermogen7 - onderzoeken welke regels in het voorliggende geval van toepassing zijn. Ze zijn
allebei uitgeleverd aan een voortdurend zoeken en uitproberen. Voor de filosofie: ‘The proper of
philosophy is not to have a proper genre. [...] This is because philosophical discourse is in quest of
its rule and does not have it from the start.’8 De
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J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 19. Zie ook id. Pérégrinations, 32; en C. Pries, Der
Widerstreit, das Erhabene, die Kritik, 41.
J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 11. Zie ook id., Interview with Georges van den Abbeele, 18.
J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 103.
Men moet er zich voor hoeden om Lyotard te betichten van ‘irrationalisme’ en ‘willekeur’ op grond van de belangrijke
rol die hij - overigens in navolging van de belangrijkste filosoof van de ‘Aufklärung’ - aan het gevoel toekent. De
‘genres’ en ‘régimes’ worden wel degelijk door regels beheerst, en de ‘rechter’ beschikt daar dus over een ‘wetboek’.
Alleen voor het onderlinge verkeer tussen ‘genres’ en ‘regimes’ is er geen meta-regel, zodat reflexief, geval per
geval, naar een regel moet worden gezocht.
J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 17.
J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 16.
KdrV A 133/B 172. Zie hierbij ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 60; en Hoofdstuk 2.1.2.
Het reflecterende oordeelsvermogen is voor Lyotard dan ook minder een ‘Propädeutik’ van de filosofie, dan wel
de eigenlijke filosofische activiteit. (Cf. hierbij Leçons sur l'Analytique du sublime, 18-19) Die overtuiging spreekt
hij trouwens geregeld, en op prominente plaatsen in zijn werk, uit. Zo in de ‘Fiche de lecture’ van Le différend,
‘mon livre de philosophie’: ‘Le mode du livre est philosophique, réflexif.’ (J.-F. Lyotard, Le différend, 12) De
aforismen waaruit het corpus van Le différend grotendeels bestaat, omschrijft hij als ‘réflexions’ (ibidem). Zie verder
bijvoorbeeld ook het ‘Argument’ bij L'enthousiasme, waar hij de ‘philosophie du politique’ parafraseert als ‘la
critique ou la réflexion “libres” sur le politique’ (J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 13).
J.-F. Lyotard, Interview with Georges van den Abbeele, 19. Elders schrijft Lyotard: ‘La philosophie n'est pas un
terrain découpé dans la géographie des disciplines.’ (J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 155) De
filosofie heeft dus, zoals Kants reflecterende oordeelsvermogen, geen eigen ‘Gebiet’. Zie verder id., Interview with
Georges van den Abbeele, 17-18; id., Le différend, 95; id., Tombeau de l'intellectuel, 65-66; id., Gespräch mit
Florian Rötzer, 101; id., Les lumières, le sublime, 94; G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 6 en 173; D.
Veerman, Lyotard niet-lezen, 123; en F. van Peperstraten, Esthetiek, politiek en pluralisme, 37.
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filosofie moet daarom fragmentarisch, open en onvoltooid blijven, en mag dus in geen geval leiden
tot de constructie van een ‘systeem’, ‘doctrine’1 of ‘theorie’.2 Filosofie is ‘seulement en acte.’3 Ze kan
enkel proberen om flexibel te oordelen over het voorliggende ‘geval’, als ‘an uncertain watchman’4
die zich oriënteert op zijn ‘gevoel’ en probeert na te gaan welke regels hic et nunc adequaat zijn. Wie
filosofeert, schrijft ‘avant de savoir ce qu'il y a à dire et comment, et pour le savoir, si possible.
L'écriture philosophique est en avance sur ce qu'elle devrait être.’5 De ‘modus’ van de filosofie is
daardoor die van de ‘futur antérieur’: denken en schrijven naar ‘wat geweest zal zijn’.6 Dat de filosoof
nooit van te voren weet ‘waar hij zal uitkomen’, maakt hem dan ook tot een soort van ‘experimentator’:
hij maakt een tekst waarin ‘les phrases s'essaient sans règles, et s'enchaînent en se guidant sur le seul
émerveillement que tout ne soit pas dit, qu'une nouvelle phrase arrive, plutôt que rien.’7 Hij stelt zich
daarmee open voor het ‘gebeuren’, het ‘wonder’ van de zich presenterende zin (‘qu'une nouvelle
phrase arrive’), dat hij met ‘émerveillement’ kan begroeten juist omdat hij buiten alle regels staat.
Ook deze openheid voor het gebeuren maakt de filosofie volgens Lyotard tot een ‘témoigner du
différend’ - een poging om te presenteren dat er iets is dat niet gepresenteerd kan worden (‘qu'il y a
de l'imprésentable’8).
Net als de filosofie is de (moderne) kunst volgens Lyotard bij uitstek ‘reflexief’: ook zij wordt niet
in overeenstemming met vooraf gegeven regels ‘gemaakt’, maar ‘voltrekt zich’ ‘sous une règle qui
est très largement la règle philosophique’9 (en dus: zonder vooraf gegeven regels of tegen de regels
in, op zoek naar zijn regel10) en onder de modus van de ‘futur
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Lyotard neemt dan ook gretig het kantiaanse onderscheid tussen kritiek en doctrine over. Cf. onder andere Introduction
à une étude du politique selon Kant, 91; L'enthousiasme, 26 en 111-112; en Pérégrinations, 21.
‘it is unable to offer the world an ethics, a politics, an aesthetics, a philosophy of history, etc.’ (R. Beardsworth,
On the critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 49) Een filosoof is dus geen theoreticus: ‘A la différence d'un
théoricien, il ne présuppose pas les règles de son discours, mais seulement que celui-ci doit lui aussi obéir à des
règles. Le mode du livre est philosophique et non théorique’ (Le différend, 12).
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 155.
R. Beardsworth, On the Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 49.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 160. Elders omschrijft Lyotard het filosofische schrijven als
‘seulement quérir, intransitif’ (Pérégrinations, 19).
Het is ook alleen die ‘modus’ die men zich eigen kan maken - het ‘filosoferen’, en niet ‘de filosofie’. Ook bij Lyotard
is het (inz. reflecterende) oordeelsvermogen dus iets waarvoor men in ‘keine Schule’ (KdrV A 133/B 172) terecht
kan. Cf. J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 161; id., L'enthousiasme, 25-26; id., Leçons sur
l'Analytique du sublime, 18-19 en 60; en id., Introduction à une étude du politique selon Kant, 101.
J.-F. Lyotard, Tombeau de l'intellectuel, 66. Zie ook ibidem 15.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 27.
J.-F. Lyotard, A propos du Différend, 56. Anders gezegd: de kunstenaar ‘travaille réflexivement comme un philosophe’
(ibidem). Zie verder ook id., Le différend, 201; id., L'inhumain, 140; D. Carroll, Paraesthetics, 167; en C. Bürger,
Moderne als Postmoderne: Jean-François Lyotard, 134.
‘les règles de la formation des images picturales ne sont pas déjà énoncées et prêtes à être appliquées. La peinture
a plutôt pour règle de rechercher ces règles de formation des images picturales, comme la philosophie celle des
phrases philosophiques.’ (J.-F. Lyotard, L'inhumain, 133)
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antérieur’: zoekend naar wat geweest zal zijn,11 ‘experimenterend’: ‘Disons qu'il expérimente.’1 Het
ligt dan ook voor de hand dat Lyotards artistieke belangstelling vooral uitgaat naar kunstenaars uit
de traditie van de experimentele avant-garde,2 die ‘reflexief’ en ‘kritisch’ de bestaande regels en
‘enjeus’ ter discussie stellen (‘l'interrogation portée sur ces règles de genre’3):
Quand Cézanne prend son pinceau, l'enjeu de la peinture est questionné, Schönberg se
met à son piano, l'enjeu de la musique, Joyce saisit sa plume, celui de la littérature. [...]
L'enjeu n'est-il pas [...] analogue à celui qui oriente le ‘genre’ philosophique? La peinture
sera bonne (aura réalisé sa fin, s'en sera approchée) si elle oblige le destinataire à se
demander en quoi elle consiste.4
Ook deze reflexieve activiteit, die van de kunstenaar die zich bij elk nieuw werk afvraagt: wat wordt
het?, wat betekent het te schilderen, schrijven, componeren, etc.?,5 en dus: ‘comment enchaîner?’,
scherpt het bewustzijn voor ‘la contingence de l'enchaînement’6 en daardoor ook voor ‘het gebeuren’.
Precies omdat de ‘règles d'enchaînement’ van de genres de zinnen organiseren volgens een zekere
finaliteit en zo het unieke van elke ‘zin’ ‘verduisteren’, is het ‘irrespect des règles’7 van de ware
kunstenaar geen doel op zich (een simpele provocatie, bijvoorbeeld, of een publiciteitsstunt), maar
een ‘témoigner du différend’: laten zien dat er altijd andere aanknopingen mogelijk zijn, en dat elke
aanknoping een volstrekt singuliere en
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Cf. Beardsworth: ‘The analogy that Lyotard is making between writing, art and philosophy is one predicated on
the paradoxical temporality of the future anterior.’ (On the Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 54) Het
is overigens deze ‘modus’ die volgens Lyotard kenmerkend is voor ‘postmoderne’ kunst: ‘Un artiste, un écrivain
postmoderne est dans la situation d'un philosophe: le texte qu'il écrit, l'oeuvre qu'il accomplit ne sont pas en principe
gouvernés par des règles déjà établies, et ils ne peuvent pas être jugés au moyen d'un jugement déterminant, par
l'application à ce texte, à cette oeuvre de catégories connues. Ces règles et ces catégories sont ce que l'oeuvre ou le
texte recherche. L'artiste et l'écrivain travaillent donc sans règles, et pour établir les règles de ce qui aura été fait.
De là que l'oeuvre et le texte aient les propriétés de l'événement, de là aussi qu'ils arrivent trop tard pour leur auteur,
ou, ce qui revient au même, que leur mise en oeuvre commence toujours trop tôt. Postmoderne serait à comprendre
selon le paradoxe du futur (post) antérieur (modo).’ (Le postmoderne expliqué aux enfants, 33) De postmoderniteit
is, aldus opgevat, niet ‘une époque, mais plutôt un mode.’ (Ibidem 46; zie ook id., In een systeem van labyrinten,
152; en Z. Bauman, Modernity and Ambivalence, 249)
J.-F. Lyotard, Tombeau de l'intellectuel, 15. Lyotard noemt de kunstenaars dan ook de ‘brothers and sisters in
experimentation’ van de filosoof. (Presenting the Unpresentable: the Sublime, 69) Zie hierbij voorts ook id., La
philosophie et la peinture à l'ère de leur expérimentation, 477; id., Presentations, 125; en W. Reese-Schäfer, Lyotard
zur Einführung, 59.
Cf. J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 124-126. Daarvan getuigen trouwens ook zijn talrijke
‘esthetische’ geschriften over kunstenaars als Duchamp, Adami, Butor, Monory, Buren, Cage, Arakawa, Kosuth,
Newman, etc. Zie onder andere: Que peindre; L'assassinat de l'expérience par la peinture; Monory; Les
TRANSformateurs Duchamp; Faire voir les invisibles, ou contre le réalisme; Sites et récits de sites; Anamnèse du
visible, ou: la franchise; etc.
J.-F. Lyotard, A propos du Différend, 55. Zie ook ibidem 56; id., Tombeau de l'intellectuel, 15; id., L'inhumain,
136 en 147-148; en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 6.
J.-F. Lyotard, Le différend, 201.
‘Was ist Malerei, Literatur, Musik?’ (C. Pries, Der Widerstreit, das Erhabene, die Kritik, 44) Zie verder ook J.-F.
Lyotard, Tombeau de l'intellectuel, 15; id., Les lumières, le sublime, 93; en G. Bennington, Lyotard: Writing the
Event, 6.
J.-F. Lyotard, A propos du Différend, 55.
J.-F. Lyotard, A propos du Différend, 56.
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contingente ‘occurrence’ is.8 Een kunstwerk produceert zijn eigen, nieuwe regels - post factum, waarna
het probleem opnieuw gesteld moet worden en nieuwe afwijkingen tegenover de inmiddels veranderde
maar opnieuw gestolde regels vereist zijn, en dat in een continu proces (‘ce processus constant’1), een
aanhoudend ‘Infragestellen aller festgelegten Regeln, ja ihrer eigenen direkten (nicht minder
avantgardistischen) Vorgänger’2. De bekommernis om het onpresenteerbare ‘gebeuren’ die Lyotard
aan de (post)moderne kunst toeschrijft, verbindt haar met een ‘esthetica van het verhevene’. Zoals
het verheven gevoel voelbaar maakt dat er iets onpresenteerbaars is, zo probeert ook de verheven
kunst ‘de faire allusion à un imprésentable’3, en dit net als het verhevene door de deformatie van het
welgevormde, datgene wat in overeenstemming is met ‘de regels’. We zullen hier in Hoofdstuk 3.3.
verder op ingaan.
Inmiddels hebben we kunnen vaststellen dat politiek, filosofie en kunst voor Lyotard ten nauwste
met elkaar verbonden zijn. Dat komt doordat hij ‘politiek’ ziet als het ‘veld’ van de ‘différends’,
waarover door geen ‘generic rule’4 maar enkel door de (reflecterend oordelende) ‘kritiek’ rechtvaardig
kan worden geoordeeld. Welnu, deze reflexiviteit is in Lyotards ogen precies het onderscheidende
kenmerk van de ‘pseudogenres’5 kunst en filosofie. Het reflexieve oordeel over de strijd tussen de
‘genres’ en ‘régimes’ en de daaruit resulterende ‘différends’ moet dan ook vooral van die beide
‘pseudogenres’ worden verwacht, die in dezen dan ook hun verantwoordelijkheid moeten opnemen:
‘C'est l'enjeu d'une littérature, d'une philosophie, peut-être d'une politique, de témoigner des différends
en leur trouvant des idiomes.’6

5. De filosofische politiek: de transcendentale illusie versus lucide overgangen
Zoals we hebben gezien is Lyotards filosofie, zoals die met name door Le différend wordt
‘gepresenteerd’, een zinnenfilosofie en geen taalfilosofie. Dat is niet alleen zo omdat er volgens
Lyotard kennelijk ook ‘niet-talige’ zinnen zijn, maar ook en vooral omdat ‘il nL'ay a pas le langage’7:
er zijn alleen heterogene ‘régimes’ en incommensurabele ‘genres’.8 Zoals gezegd is de ‘instantie’ die
deze ‘régimes’ en ‘genres’ van elkaar (onder)scheidt volgens Lyotard de kritische reflexiviteit: ‘Toute
la force de la critique s'exerce sur la ligne de partage
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Cf. J.-F. Lyotard, Tombeau de l'intellectuel, 39.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 21.
C. Pries, Der Widerstreit, das Erhabene, die Kritik, 44.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 140.
D. Carroll, Paraesthetics, 168.
‘Each is a pseudo- or heterogeneous genre’ (D. Carroll, Paraesthetics, 168).
J.-F. Lyotard, Le différend, 30. Zie ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 147; en D. Carroll, Paraesthetics,
183.
J.-F. Lyotard, A propos du Différend, 46-47. Zie ook ibidem 59; id., Le différend, 180 en 199; id., Judicieux dans
le différend, 229; id., Gespräch mit Florian Rötzer, 111; en W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 36 en 60.
‘dé taal bestaat volgens Lyotard niet; we vinden slechts een heterogeniteit van régimes en genres; en deze
heterogeniteit wordt niet opgeheven in een alomvattende eenheid’ (F. van Peperstraten, Esthetiek, politiek en
pluralisme, 31).
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entre les genres.’9 Ondanks hun gescheidenheid onderhouden de ‘régimes’ en de ‘genres’ onderling
natuurlijk wel relaties met elkaar. Ook voor die relaties is de reflexiviteit bevoegd. De kritiek werkt
dus in twee richtingen tegelijk en zorgt zo voor een eenheid in gescheidenheid of, dynamischer, voor
een aanhoudende activiteit van ‘uit elkaar houden’ en ‘verbanden leggen’. Lyotard gebruikt hiervoor
het beeld van de ‘archipel’: de ‘régimes’ en ‘genres’ zijn van elkaar gescheiden als de eilanden van
een archipel; dat belet niet dat er tussen hen ‘passages’ mogelijk zijn. Deze overgangen worden tot
stand gebracht door het reflecterende oordeelsvermogen (‘elle assure les passages’1), dat als een reder
of een admiraal handels- of oorlogsexpedities van het ene eiland naar het andere organiseert. Dit
vermogen heeft geen eigen ‘eiland’ (‘Gebiet’), maar een ‘milieu’ (‘Feld’), dat het tot deze
overgangsoperaties in staat stelt: de zee. Het oordeelsvermogen is daarmee, in meer dan een betekenis,
‘la faculté du milieu’2.
Hoe de reflexiviteit daarbij concreet opereert, probeert Lyotard te laten zien aan de hand van zijn
lectuur van Kants drie Kritiken en (vooral) van zijn historisch-politieke geschriften. De centrale vraag
daarbij is: hoe kunnen we spreken over het historisch-politieke? Kant onderscheidt, in overeenstemming
met zijn radicale scheiding van de sferen van de natuur en de vrijheid, twee manieren.
De eerste is die waarin alleen gestreefd wordt naar kennisvan het historisch-politieke. In dat geval
wordt enkel gevraagd naar de realiteit van historische gebeurtenissen als de teloorgang van de
middeleeuwse lakenindustrie in Vlaanderen, de ‘terreur’ ten tijde van de Franse revolutie of - om een
actueler, ook door Lyotard besproken voorbeeld te geven - de uitroeiing van de joden in ‘Auschwitz’.
Het cognitieve genre antwoordt op deze vraag volgens een standaardprocedure: het formuleert
descriptieve zinnen (‘Begriffe’), die enkel in combinatie met ostensieve zinnen (‘Anschauung’) tot
kennis kunnen leiden.3 Eenvoudiger gezegd: wie iets beweert te weten over ‘de werkelijkheid’, moet
zijn uitspraken met voorbeelden kunnen staven.4 Alleen daardoor, door deze procedure van directe
presentatie (‘Darstellung’), zijn cognitieve zinnen van andere descriptieve zinnen te onderscheiden:
‘Cette présentation est ce qui distingue le cognitif du théorétique en général’5. Welnu, de legitimiteit
van de overgangen tussen aanschouwingen en begrippen, ostensieve en descriptieve zinnen moet door
het reflecterende oordeelsvermogen worden onderzocht. Alleen de reflexiviteit kan een cognitieve
zin geldig verklaren.
Nu is de cognitieve zin met betrekking tot het historisch-politieke weliswaar mogelijk en legitiem,
maar heeft hij daarover ‘niet veel te zeggen’6. Het enige wat hij kan vaststellen, zijn herhalingen en
regelmatigheden die zich in de fenomenaliteit voordoen: ‘on ne saurait en
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J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 110.
J.-F. Lyotard, Le différend, 191.
J.-F. Lyotard, Le différend, 191. Zie ook id., L'enthousiasme, 34; en id., Introduction à une étude du politique selon
Kant, 105.
‘Dans le domaine théorique, la présentation d'un objet [...] est exigée pour la validation d'un jugement déterminant,
c'est-à-dire d'une phrase de connaissance.’ (J.-F. Lyotard, Le différend, 99)
‘Ce qui est la réalité, dans l'historico-politique comme ailleurs, c'est l'objet duquel on peut présenter des intuitions,
le phénomène.’ (J.-F. Lyotard, Le différend, 232)
J.-F. Lyotard, Le différend, 99.
‘elle n'a pas grand-chose à dire de l'histoire’ (J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 50). Zie verder ook F. van Peperstraten,
Inleiding tot de Nederlandse uitgave [van L'enthousiasme], 19.
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tirer un devenir, qu'il soit progrès, régression, ou éternel retour par stagnation’7. Dit maakt de als een
puur cognitieve discipline opgevatte politieke geschiedenis tot een weinig verheffende en bemoedigende
aangelegenheid: ‘si l'on s'en tient au donné intuitif immédiat, l'histoire politique est un chaos.’1 De
politicus die zijn politiek op de cognitieve zin baseert, kan hooguit een ‘moraliste politique’2 zijn, die
‘une politique pragmatique, une politique de la prudence’3 bedrijft - zich te allen tijde baserend op de
fenomenale realiteit, op wat is en niet op wat zou moeten zijn.
Daarom moet voor het historisch-politieke worden uitgekeken naar andere zinnen dan de cognitieve.
Ook deze zinnen kunnen enkel worden ‘gevalideerd’ wanneer ze verbonden zijn met een adequate
presentatie. De ‘règles de présentation’4 van niet-cognitieve zinnen verschillen echter van die van
cognitieve zinnen. Concreet betekent dit dat niet-cognitieve zinnen niet gevalideerd kunnen worden
door de directe presentatie van voorbeelden. De presentatiewijze die het reflecterende
oordeelsvermogen toelaat om niet-cognitieve zinnen geldig te verklaren, is indirect: ze verbindt de
zinnen met een ‘Darstellung’ die nadrukkelijk als iets anders dan als een voorbeeld wordt aangemerkt.
Zo kunnen we met betrekking tot het historisch-politieke bijvoorbeeld gebruik maken van de
dialectische zin, die zoals de cognitieve zin een descriptieve zin is, maar anders dan de cognitieve zin
een object heeft dat per definitie niet direct presenteerbaar is - het object van een ‘idee’.5 Dat belet
niet dat we een dergelijk object toch kunnen presenteren, zij het enkel ‘selon la présentation analogique
libre à laquelle sont tenues les phrases dialectiques en général’6 - of nog: ‘sous le régime du [...]
symbole’7. Een dergelijke indirecte presentatie mag onder geen beding verward worden met een
‘voorbeeld’ - een directe ‘Darstellung’, d.i. de presentatiewijze van de cognitieve zin. Een ‘geldig’
verklaarde dialectische zin leidt niet tot kennis, maar laat ons enkel toe de werkelijkheid te beoordelen
in het licht van een of meer van onze ideeën. Nemen we bijvoorbeeld ‘l'Idée d'une finalité de la nature
agissant éminemment dans l'histoire de l'humanité et conduisant à une fin dernière que la liberté seule
peut accomplir’8 - de idee van
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J.-F. Lyotard, Le différend, 232. Zie ook id., L'enthousiasme, 46-47; en I. Kant, Der Streit der Fakultäten, A 134-138.
J.-F. Lyotard, Le différend, 234. Zie ook ibidem 235; en id., L'enthousiasme, 51-52; en G. Bennington, Lyotard:
Writing the Event, 163. Kant noemt deze chaos in de ‘Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher
Absicht’ ‘das trostlose Ungefähr’ (A 388) en een ‘planloses Aggregat menschlicher Handlungen’ (A 408), bij het
aanschouwen waarvan men ‘sich eines gewissen Unwillens nicht erwehren [kann]’ (A 387). Zie verder ook ibidem
A 409-410.
J.-F. Lyotard, Le différend, 235.
J.-F. Lyotard, Le différend, 235.
J.-F. Lyotard, Le différend, 234.
Cf. J.-F. Lyotard, Judicieux dans le différend, 210; G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 145-146 en 176; en
F. van Peperstraten, Inleiding tot de Nederlandse uitgave [van L'enthousiasme], 18. Zie bij Kant b.v. KdrV A 643/B
671.
J.-F. Lyotard, Le différend, 235. Zie ook id., L'enthousiasme, 25; id., Introduction à une étude du politique selon
Kant, 100; en M. Frank, Einführung in die frühromantische Ästhetik, 99-100.
J.-F. Lyotard, Le différend, 189. Zie verder ook id., L'enthousiasme, 25 en 30; en F. van Peperstraten, Inleiding tot
de Nederlandse uitgave [van L'enthousiasme], 18. Over Kant zie in dit verband ook B. Küster, Transzendentale
Einbildungskraft und ästhetische Phantasie, 4-5; en J.-M. Schaeffer, L'art de l'âge moderne, 69-71.
J.-F. Lyotard, Le différend, 235. Over de idee van de ‘Naturabsicht’ en het ‘Plan und Endabsicht’ van de natuur bij
Kant zie Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, A 386-388, 403-404 en 407-408.
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een op de (zich aan het eind van de geschiedenis te voltrekken) verzoening tussen het zinnelijke (de
natuur) en het bovenzinnelijke (de vrijheid) gefinaliseerde natuur. Het gaat hier om een idee, wat
betekent dat het object ervan per definitie nooit een directe presentatie kan krijgen.1 Dat belet ons niet
om deze idee als ‘leidraad’2 te gebruiken en de menselijke geschiedenis te beoordelen met de vraag
voor ogen of zich misschien geen fenomenen aandienen die als ‘analoga’ (‘alsof’-presentaties) van
het object van deze idee kunnen fungeren.3 Aan de door de cognitieve zin als doelloos en chaotisch
beoordeelde geschiedenis (de ‘bloss empirisch abgefasste Historie’4) wordt door de genoemde
dialectische zin een (‘alsof’-)doel en een (‘alsof’-)orde toegekend. Resulteert de eerste in een ‘discours
du désespoir’, dan opent de tweede de mogelijkheid van een hoopgevend ‘discours de l'émancipation’.5
Wie aldus, met deze idee voor ogen, over het historisch-politieke oordeelt, is volgens Kant geen
politiek moralist, maar een ‘moreel politicus’, die een ‘politique analogiquement républicaine’6 bedrijft.
Over de mogelijkheid en legitimiteit van een dergelijke overgang - van ‘dialectische’ zin naar
‘ostensieve’ zin, van rede naar verbeeldingskracht, van bovenzinnelijke idee naar aanschouwelijke
presentatie - kan alleen het reflecterende oordeelsvermogen oordelen. Dat komt immers tussenbeide
‘chaque fois qu'il s'agit de dire que “c'est le cas” pour valider une phrase, donc pour présenter un objet
permettant cette validation’7. In het zo-even geschetste geval stemt het in met een (lucide, fragiele,
‘alsof’-)vereniging van de niet werkelijk te verenigen domeinen van de aanschouwing en de idee. De
reflexiviteit beschikt dus niet alleen over het vermogen om heterogene ‘genres’ en ‘régimes’ kritisch
van elkaar te onderscheiden, ze heeft ook ‘un privilège majeur en matière de capacité d'unification’8.
Dit vermogen is onontbeerlijk wanneer we met betrekking tot het historisch-politieke uitspraken
willen doen die het louter cognitieve overstijgen. Zo creëert de reflexiviteit ook de mogelijkheid om
een bepaalde ‘Begebenheit’ te ‘lezen’ als een ‘teken van de geschiedenis’ - een ‘indicatie’ (geen
‘bewijs’!)’ voor de geldigheid van een dialectische zin met betrekking tot het historisch-politieke.9
Op die manier kan ‘Auschwitz’, behalve als een historisch gegeven waarvan ‘kennis wordt genomen’,
ook als zo'n signum historicum worden opgevat, en een betekenis
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‘Cette fin, on ne saurait la présenter directement comme un objet’ (Le différend, 195).
‘Le fil conducteur est la façon dont le jugement réfléchissant, attentif aux singularités laissées de côté par la phrase
cognitive, les “épiant” pour y rechercher un ordre, y présuppose librement cet ordre, c'est à dire juge comme s'il y
en avait un.’ (J.-F. Lyotard, Le différend, 194; zie ook id., L'enthousiasme, 53-54; en G. Bennington, Lyotard:
Writing the Event, 163) Kant schrijft over de ‘Leitfaden der Vernunft’ in de ‘Idee zu einer allgemeinen Geschichte
in weltbürgerlicher Absicht’ (cf. b.v. A 388 en A 408-409) en in de Kritik der Urteilskraft (cf. b.v. A XXXIV/B
XXXVI).
Cf. hierbij I. Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, A 404.
Cf. I. Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in wetlbürgerlicher Absicht, A 410.
Cf. J.-F. Lyotard, Le différend, 235. Over deze ‘Hoffnung’ zie Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in
weltbürgerlicher Absicht, A 407 en 410.
J.-F. Lyotard, Le différend, 235. Zie ook id., L'enthousiasme, 79.
J.-F. Lyotard, Le différend, 189. Zie ook id., L'enthousiasme, 32.
J.-F. Lyotard, Le différend, 190. Zie ook id., Introduction à une étude du politique selon Kant, 103-104; en R.
Beardsworth, On the Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 69.
Cf. hierbij ook Hoofdstuk 2.6.2.
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krijgen die ‘the limitations of rational history’10, en dus ook die van de ‘cognitieve zin’, verre te boven
gaat.11
Een groot en permanent gevaar bij het hanteren van dialectische zinnen is dat van de transcendentale
illusie. Het is gemakkelijk te begrijpen hoe zo'n illusie kan ontstaan: cognitieve en dialectische zinnen
hebben dezelfde vorm,1 en worden ‘gevalideerd’ door de combinatie met een ostensieve zin, die een
aanschouwelijke presentatie levert van het object van de cognitieve of dialectische zin. Het verschil
is echter dat het object van de dialectische zin slechts analogisch gepresenteerd kan worden: een
directe presentatie van het object van een idee is immers niet mogelijk. Het is dus enkel door het
verschil in presentatieregels dat ‘la phrase dialectique est “isolée” (insularisée) de la phrase
d'entendement.’2 Negeert men dit verschil, en houdt men bijgevolg de ‘alsof’-presentatie bij een
dialectische zin voor een directe presentatie, het analogon voor een voorbeeld, dan is men ten prooi
aan een ‘transcendentale illusie’, ‘qui pousse la pensée à accorder aux concepts de la raison (sans
intuition correspondante) la même valeur cognitive qu'à ceux de l'entendement’3. Zinnen met een
slechts indirect presenteerbaar object worden dan voor kenniszinnen, met een direct presenteerbaar
object, gehouden. De strikte scheidingslijn die Kant trekt tussen de domeinen van het verstand (‘le
domaine de législation de l'entendement’4) en van de rede (‘le territoire de la validité du raisonnement’5)
wordt in dat geval op een ‘onkritische’ wijze genegeerd en het domein van de kennis wordt op
illegitieme wijze uitgebreid.6
De transcendentale illusie is niet zomaar de eerste de beste denkfout, met de ontdekking waarvan
de filosoof vooral zijn vakgenoten onderricht en verblijdt. Ze is - waar kennis het ‘enjeu’ is - de
vergissing par excellence, ‘einen blossen, aber unwiderstehlichen Schein [...], dessen Täuschung man
kaum durch die schärfste Kritik abhalten kann.’ (KdrV A 642/B 670) Situeert men ze in het
historisch-politieke domein, dan wordt bovendien snel duidelijk welke ernstige praktische gevolgen
ze kan hebben: de met een cognitieve verwarde dialectische zin kan aanleiding geven tot allerlei
abstruse, dogmatische ‘overtuigingen’, die - omdat ze voortvloeien uit een gebrek aan inzicht in de
onpresenteerbaarheid van het ideële in
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D. Carroll, Paraesthetics, 170. Zie verder ook J.-F. Lyotard, Le différend, 132-135.
‘il faut alors que l'historien rompe avec le monopole consenti au régime cognitif des phrases sur l'histoire, et
s'aventure à prêter l'oreille à ce qui n'est pas présentable dans les règles de la connaissance. Toute réalité comporte
cette exigence pour autant qu'elle comporte des sens inconnus possibles. Auschwitz est la plus réelle des réalités à
cet égard. Son nom marque les confins où la connaissance historique voit sa compétence récusée.’ (Le différend,
92) Zie in dit verband verder ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 144-148; en W. Reese-Schäfer,
Lyotard zur Einführung, 72-73 en 80.
‘les phrases dialectiques [...] ont la forme de phrases cognitives’ (Le différend, 191). Zie verder ook id.,
L'enthousiasme, 34.
J.-F. Lyotard, Le différend, 191. Zie ook id., L'enthousiasme, 35; en id., Judicieux dans le différend, 209.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 45. Op dezelfde bladzijde definieert Lyotard de transcendentale
illusie ook als ‘une finitude de la faculté de présenter qui s'oublie dans l'usage des concepts’. Zie verder ook id., Le
différend, 239.
J.-F. Lyotard, Le différend, 191.
J.-F. Lyotard, Le différend, 191.
Dat is bijvoorbeeld het geval in de eerste twee antinomieën van de zuivere rede, waarin ideeën (van de rede) met
begrippen (van het verstand) worden verward. Het gevolg hiervan is ‘la vanité des argumentations dogmatiques de
part et d'autre.’ (J.-F. Lyotard, Judicieux dans le différend, 209) Zie verder ook ibidem 209-210; en id.,
L'enthousiasme, 42.
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het reële, het bovenzinnelijke in de zinnelijkheid - uitermate bedreigend kunnen zijn voor het reële.
Dat zien we bijvoorbeeld bij de revolutionaire politiek, die berust
sur une illusion transcendentale dans le domaine politique: elle confond ce qui est
présentable comme objet pour une phrase cognitive avec ce qui est présentable comme
objet pour une phrase spéculative et/ou éthique.1
Als de revolutionaire politiek succesvol is, dan leidt ze tot de catastrofale vernietiging van een bestaande
gemeenschap (het reële), terwijl het nagestreefde doel - de ‘realisering’ (‘presentatie’) van de ‘idee
van de gemeenschap’ - per definitie niet verwerkelijkt kan worden. Lyotards fameuze ‘grote
vertellingen’ van de moderniteit zijn in hetzelfde bedje ziek. Het zal intussen genoegzaam bekend
zijn wat Lyotard onder deze term verstaat.2 Wat deze ‘grote vertellingen’ met elkaar gemeen hebben,
is dat ze alle pretenderen de idee van de vrijheid onder de een of andere vorm te kunnen realiseren
(‘une Idée à réaliser’3) en daarmee de geschiedenis te beëindigen. Ze getuigen daarmee van dezelfde
verwarring van de cognitieve en de dialectische zin, van voorbeeld en analogon:
Zij gaan ervan uit dat de werkelijkheid bewijst dat ze steeds meer in overeenstemming
met de Idee is geraakt of zal geraken. Zij zien in een indirecte presentatie (een teken) een
directe presentatie (een voorbeeld, een schema). Zij behandelen een dialectische zin, die
een Idee van de rede formuleert, als een cognitieve zin, die ware kennis kan formuleren.
Zij maken dus in feite een onkritische overgang waarbij de heterogeniteit tussen de
verschillende zinsfamilies verdonkeremaand wordt.4
De illusie die het gevolg is van deze ‘onkritische overgang van (kennis van) de historisch-politieke
werkelijkheid naar Ideeën over de samenleving en vice versa’5, verklaart volgens Lyotard ook de
vernietigende en ‘terroristische’ gevolgen die deze ‘grote vertellingen’ in de geschiedenis hebben
gehad.6 Die proberen immers de (per definitie niet direct presenteerbare) idee van de vrijheid toch te
presenteren. Aangezien echter geen enkele directe presentatie adequaat kan zijn voor deze idee, is de
hele werkelijkheid in principe verdacht en ontoereikend: ‘Pour l'idéal de liberté absolue, qui est vide,
toute réalité donnée est en effet
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J.-F. Lyotard, Introduction à une étude du politique selon Kant, 114. Zie ook id., Le différend, 233; id.,
L'enthousiasme, 48; D. Carroll, Paraesthetics, 174; en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 41-42
en 163.
‘Les “métarécits” dont il est question [...] sont ceux qui ont marqué la modernité: émancipation progressive de la
raison et de la liberté, émancipation progressive ou catastrophique du travail [...], enrichissement de l'humanité tout
entière par les progrès de la technoscience capitaliste’ (J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 37).
Zie verder ook ibidem 47; en W. Welsch, Wege aus der Moderne [Einleitung], 12.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 38. Zie ook ibidem 47.
F. van Peperstraten, Inleiding tot de Nederlandse uitgave [van L'enthousiasme], 20. Zie hierbij ook J.-F.
Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 83; G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 175; en J.
Georg-Lauer, Das ‘postmoderne Wissen’ und die Dissens-Theorie von Jean-François Lyotard, 198.
F. van Peperstraten, Inleiding tot de Nederlandse uitgave [van L'enthousiasme], 20.
Cf. C. Pries, Der Widerstreit, das Erhabene, die Kritik, 47.
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suspecte d'être un obstacle à la liberté.’7 Het gevolg hiervan is wat we verderop een ‘sublieme politiek’
zullen noemen,1 die gevoerd wordt volgens een ‘logique qui voit dans la réalité un complot contre
l'Idée’2, en resulteert in ‘l'interminable soupçon que chaque conscience peut porter sur tous les objets’3
en, zoals de historische ervaring van de Franse Revolutie tot de Rote Armee Fraktion suggereert, in
een kastijden en vernietigen van het bestaande als gevolg van het verblinde streven om de idee te
presenteren.
Tegen de transcendentale illusie, die immers juist te wijten is aan ‘einem Mangel der Urteilskraft’
(KdrV A 643/B 671), moet het kritische oordeelsvermogen in het geweer komen, en wel door heel
precies het domein van de kennis af te bakenen en aan het geijkte gebruik van de cognitieve procedures
te herinneren - wat ook het voornaamste ‘enjeu’ is van Kants eerste Kritik. Kant hanteert de
‘gekritiseerde’ cognitieve zin in zijn hele kritische werk trouwens als ‘opposée aux vains espoirs, aux
fausses promesses, aux prophéties.’4 Op een vergelijkbare manier moet de kritiek volgens Lyotard
de scheidslijnen tussen alle genres bewaken, kritiek uitoefenen op ‘la confusion des raisons pour en
faire l'examen et en établir la légitimité respective’5 en enkel legitieme, ‘lucide’ overgangen toelaten.
De filosoof is in zijn ogen dan ook minder een ‘pontifex’ - in de dubbele betekenis van ‘vrome’
priester en bruggenbouwer6 - dan een ‘agitator’7 - een ‘heidens’ criticus, ‘geagiteerd’ oscillerend boven
de niet te dichten of zelfs maar te overbruggen kloof tussen de incommensurabele genres,8 die hij met
elkaar verbindt zonder hun heterogeniteit op te heffen:
Bij Lyotard gaat het slechts om een tijdelijke verbinding tussen eilanden. Deze wordt in
de eerste plaats niet door een meta-regel gestuurd maar komt door vrije toetsing tot stand.
In de tweede plaats vormt de overgang tussen de eilanden, dat wil zeggen het oordeel,
een verbinding die evenzeer de scheiding reproduceert. De overgang neemt de
heterogeniteit niet weg.9

7

1
2
3
4
5
6

7
8
9

J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 88. Dit verklaart ook de wederzijdse verdachtmakingen en
ideologische conflicten binnen het kader van de grote vertellingen: verschillende fracties betwisten elkaar - vaak
ook met ‘terreur’ - de ‘juiste’ presentatie van de idee. (Cf. hierbij D. Carroll, Rephrasing the Political with Kant
and Lyotard, 84)
Zie hiervoor Hoofdstuk 2.6.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 88.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 109.
J.-F. Lyotard, Introduction à une étude du politique selon Kant, 114. Zie ook id., Le différend, 232-233; en id.,
L'enthousiasme, 47-48.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 110-111. Zie ook verderop: ‘Ces dissociations sont le fait du
rationalisme critique.’ (Ibidem 115)
‘the pontifices, the bridge-builders’ (G. Bennington, ‘Ces petits différends’, 165); de bruggen zijn Lyotards symbool
voor de illegitieme, illusoire overgangen. Hij verkiest dan ook ‘des passages qui ne sont certes pas des ponts’
(L'enthousiasme, 111).
Cf. de titel van R. Beardsworths erg instructieve opstel: On the Critical Post: Lyotard's Agitated Judgement (mijn
cursief).
‘le délicieux vertige de sauter au-dessus de l'abîme, plutôt que par-dessus’ (J.-F. Lyotard, Judicieux dans le différend,
215). Zie ook id., Le différend, 180.
F. van Peperstraten, Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid?, 66-67. Zie hierbij ook J.-F. Lyotard,
Introduction à une étude du politique selon Kant, 128-129.
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Bij dergelijke overgangen wordt de ‘différend’ tussen de genres niet verdrongen, maar juist aan het
licht gebracht (‘pleinement exposé’10). Lyotard prefereert om die reden dan ook ‘paradoxale’
overgangen tussen de genres,11 omdat de paradox juist de figuur is van de
‘vereniging-in-gescheidenheid’. Om dezelfde reden verkiest hij het (‘gemengde’) verheven gevoel
boven het (eenduidig-positieve) welgevallen aan het schone.1
Dat Lyotard zich lang ophoudt bij Kants historisch-politieke teksten, die naar zijn overtuiging in
hoofdzaak handelen over de spanning tussen het reële en het ideële - ofte wel: tussen de cognitieve
en de dialectische zin - in het historisch-politieke veld, is natuurlijk geen toeval. Lyotards ‘eerste
periode’ stond immers geheel in het teken van de ‘grote vertelling’ van het marxisme, die hij later
zou verwerpen precies omdat ze getuigt van een onkritische verwarring van de genoemde zinnen en
dus ten prooi is aan een transcendentale illusie: ‘It reduces or eliminates all heterogeneity in the name
of unity by confusing the “Idea of a working, emancipated humanity with real working classes which
are multiple referents of “positive” cognitive phrases”’2. De ‘ontnuchterde’ Lyotard laat niet alleen
alle illusies varen over de realiseerbaarheid van de genoemde idee, hij komt ook steeds meer tot het
inzicht dat het geloof in deze realiseerbaarheid gevaarlijk is en door de kritiek bestreden moet worden.
Dat betekent echter niet dat Lyotard voortaan simpelweg een pragmatische, relativistische3 of zelfs
cynische houding tegenover het politieke aanneemt. Een puur, ‘positivistisch’ pragmatisme leidt in
zijn ogen immers juist naar een totalitaire en daardoor onrechtvaardige samenleving: het streeft naar
de samenleving die het beste ‘werkt’, en beoordeelt het politieke daarmee in feite met de regel van
het - zoals alle genres naar hegemonie strevende - economische genre, dat wil zeggen volgens het
criterium van de performativiteit en de efficiëntie. Het is bijgevolg ‘sous ses dehors libéraux [...] pas
moins hégémonique que le dogmatisme.’4 Lyotard, daarentegen, pleit in navolging van Kant voor een
politiek waarin de (weliswaar onpresenteerbare en onkenbare) ideeën toch als een horizon voor een
politiek van de gerechtigheid, die zich niet ‘pragmatisch’ neerlegt bij het bestaande en politiek niet
opvat als een rendabel en doeltreffend kruidenieren met ‘wat er nu eenmaal is’, kunnen blijven
fungeren.
Het ideaal van de ‘gemeenschap’ is leeg en onpresenteerbaar, en mag dus niet worden verward
met ‘a concrete, empirical, and therefore knowable entity’5 (het gerealiseerde), en al

10
11

1
2
3
4

5

J.-F. Lyotard, Le différend, 181.
‘forms of passages and links that respect the heterogeneity of the two domains’ (D. Carroll, Rephrasing the Political
with Kant and Lyotard, 81). Zie verder ook id., Paraesthetics, 175; G. Bennington, Ces petits différends, 147; en
R. Beardsworth, On the critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 69. Voor voorbeelden van dergelijke overgangen
zie onder andere J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 34-41; en id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 49-50.
Cf. hierbij ook Hoofdstuk 2.6.2.
D. Carroll, Rephrasing the Political with Kant and Lyotard, 85. Mijn cursief. Zie ook J.-F. Lyotard, Le différend,
248.
Cf. hierbij W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 36-37; en A. Barron, Lyotard and the Problem of Justice,
34.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 103. Zie ook ibidem 100. Ook elders wijst Lyotard de politiek
van de ‘prudence pragmatique’ nadrukkelijk af. (Cf. hiervoor L'enthousiasme, 79; en Le différend, 235) Voor
Lyotards argumenten tegen het door Rorty bepleite ‘pragmatisch reformisme’ zie ibidem 258.
D. Carroll, Rephrasing the Political with Kant and Lyotard, 81.
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evenmin met een voorstelbare ‘voorafspiegeling’ van ‘hoe het zou moeten zijn’ (het realiseerbare).
Het blijft ‘a demand [...] not motivated or determined by any knowledge or intuition of the form such
a community should take.’6 Aangezien het gemeenschapsideaal onpresenteerbaar is, is de ‘vooruitgang’
van ‘de mensheid’ minder af te lezen aan de productiviteit van het handelen om dat ideaal te realiseren,
dan wel aan de ontvankelijkheid voor die ‘demand’.1 Bij Kant: als horizon van ons handelen moet
het ‘hoogste goed’ fungeren - de verzoening tussen Natuur (het reële) en Vrijheid (het ideële). Dit
doel is onbereikbaar, pogingen om het te realiseren zijn verblind, nutteloos en gevaarlijk, maar dat
belet niet dat het ‘aanwezig’ kan zijn ‘in de geesten’, als een richtsnoer voor het beoordelen van het
historisch-politieke. Zoals we verderop zullen zien (cf. Hoofdstuk 2.6.) ‘leest’ Kant op die manier
het enthousiasme voor de (zelf afkeurenswaardige) Franse revolutie als een ‘teken van de geschiedenis’
dat er vooruitgang is.
Lyotard, van zijn kant, ‘herschrijft’ Kant door diens unitaire doel te vervangen door de veelvuldigheid
van de genrefinaliteiten. Bij Kant is de ontvankelijkheid voor ‘het andere’ enkel een ontvankelijkheid
voor het domein van de vrijheid, die een onpresenteerbare, onkenbare, uitsluitend denkbare idee is
en als een negatie van de (kenbare) natuur, en inzonderheid van de natuurlijke causaliteit, wordt
opgevat. Bij Lyotard is de ontvankelijkheid voor ‘het andere’ een sensibiliteit voor het onpresenteerbare
tout court. Zijn ‘témoigner du différent/d’ herinnert aan de radicale betekenisloosheid en
niet-representeerbaarheid van het absoluut unieke en singuliere van elke presentatie, wijst bij elke
gerealiseerde zin op de mogelijkheid van andere zinnen, en reveleert de verdrukking door het dominante
genre van andere genres. Ook wat Lyotard doet, komt neer op een hartstochtelijke verdediging van
de vrijheid, zij het op een heel andere manier dan bij Kant: door de weerloosheid van het singuliere
(het ‘betekenisloze’, het quod) te verdedigen tegen het geweld van het algemene (de ‘betekenis’, het
quid), door te waken over de openheid van de aanknopingen tegen de aanknopingsregels in, door zich
als absoluut voordoende genres te herinneren aan hun contingentie - kortom, door telkens opnieuw
op te komen voor de rechten van het ‘onregelmatige’ en voor de mogelijkheid van het alternatief.
Zoals Kant zoekt Lyotard de ‘tekenen’ van ‘de vooruitgang’ in het historisch-politieke veld niet in
de (per definitie illusoire) pogingen om een ideale toestand te produceren, maar veeleer in de
aanwezigheid van een permanente en beweeglijke ontvankelijkheid voor ‘het andere’ - in dit geval:
het singuliere, het contingente, het verdrukte. En dat ‘andere’ wordt ook bij Lyotard in de eerste plaats
‘reflexief’, door een ‘gevoel’, gesignaleerd. Het verheven gevoel, dat een incommensurabiliteit en
bijgevolg een ‘différend’ signaleert tussen de aanschouwing en de idee, is zo'n gevoel.
Deze uiteenzetting zal ons toelaten om Lyotards interesse voor het verhevene beter te begrijpen,
doordat we ze in verband zullen kunnen brengen met de belangrijkste ‘enjeus’ van zijn late werk. Het
kan, na wat we in dit hoofdstuk hebben gezien, geen verrassing heten dat

6
1

D. Carroll, Rephrasing the Political with Kant and Lyotard, 84.
Cf. hiervoor uitgebreider Hoofdstuk 2.6.2.
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Lyotard voor zijn eigen behandeling van deze problematiek in hoofdzaak ‘aanknoopt’ bij Kant. Zijn
lectuur van de relevante onderdelen van de Kritik der Urteilskraft laat aan nauwgezetheid overigens
weinig te wensen over. Het recente, lijvige Leçons sur l'Analytique du sublime is zelfs een van de
weinige apart verschenen studies over de verhevene-problematiek bij Kant.
Lyotard beperkt zich echter niet tot Kant-lecturen. Aan Kants behandeling van de
verheveneproblematiek geeft hij ook een hoogst persoonlijke ‘Weiterentwicklung’, waarin hij een
aantal van Kants inzichten vruchtbaar probeert te maken voor de centrale bekommernissen van zijn
eigen werk. Voor ons is met name interessant dat hij de verhevene-problematiek ook met de (moderne)
kunst in verband brengt. Zoals in de inleiding reeds aangegeven is het met name Lyotards bewering
dat de esthetica van het verhevene als motivatie van de avant-gardekunst fungeert, die ons als
uitgangspunt zal dienen voor het formuleren van een op de relevantie van de verheveneproblematiek
voor het werk van Van Ostaijen toegespitste vraagstelling.
Voor we echter kunnen begrijpen hoe Lyotard de verheveneproblematiek zoals ze door Kant wordt
behandeld, actualiseert en met de (moderne) kunst in verband brengt, zullen we natuurlijk eerst en
vooral een goed begrip moeten verwerven van Kants opvattingen over het verhevene en van de plaats
daarvan in de kritische filosofie in het algemeen en in de Kritik der Urteilskraft in het bijzonder. Met
het oog daarop zullen we in het volgende hoofdstuk van dit eerste deel een grondige lectuur ondernemen
van het relevante gedeelte van deze Kritik. We hebben daarbij geopteerd voor een zelfstandige,
tamelijk ‘klassieke’ lectuur van Kants tekst. Dat belet niet dat we Lyotards Kantlectuur geregeld als
‘leidraad’ hebben gebruikt - een ‘leidraad’ die met name in de laatste twee punten van het tweede
hoofdstuk steeds nadrukkelijker door het weefsel van onze eigen tekst heen zal schemeren.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

47

Hoofdstuk 2. Kant over het verhevene
1. Het esthetisch oordeel en de architectuur van de kritische filosofie

1.1. De kloof tussen het cognitieve en het ethische
In zijn ‘Einleitung’ op de Kritik der Urteilskraft maakt Kant een korte status quaestionis op van zijn
kritische filosofie tot dusver. Die bestaat op dat moment uit twee Kritiken, die ieder de transcendentale
vooronderstellingen onderzoeken van een vermogen van de ziel (‘Seelenvermögen’ (KdU A XXII/B
XXII)). Zo behandelt de Kritik der reinen Vernunft het kenvermogen, dat voor zijn constitutieve
principes afhankelijk is van het verstand. De Kritik der praktischen Vernunft, dan weer, onderzoekt
het vermogen om te verlangen (‘Begehrungsvermögen’ (KdU XXII/B XXII)), dat zijn constitutieve
principes ontleent aan de rede. Beide kritieken leiden dus tot de ontdekking van een eigen wetgeving.
De eerste van die wetgevingen, de cognitief-theoretische, beregelt de (zinnelijke) natuur. De tweede,
de ethisch-praktische, formuleert de wet van het bovenzinnelijke domein van de vrijheid. Beide
wetgevingen functioneren weliswaar ‘auf demselben Boden der Erfahrung’ (KdU XVIII/B XVIII),
maar hebben daarin elk hun eigen ‘Gebiet’ (KdU A XVI/B XVI) en doen door hun radicale
heterogeniteit niet in het minst afbreuk aan elkaar.
Kant herinnert er in de ‘Einleitung’ overigens met nadruk aan dat geen van beide vermogens
resulteert in theoretische kennis van hun object als ‘Ding an sich’. Dat laatste moet weliswaar
voorondersteld worden als ‘Möglichkeit aller jener Gegenstände der Erfahrung’ (KdU XVIII-XIX/B
XVIII-XIX), maar kan zelf nooit voorwerp van (onze) kennis worden. Die blijft immers beperkt tot
de fenomenaliteit - de dingen zoals ze in de aanschouwing worden gegeven. Weliswaar vindt de
praktische rede ‘in seinem Objekte zwar ein Ding an sich selbst’ (KdU A XVIII/B XVIII), maar dat
kan dan weer niet (tenzij op een indirecte, symbolische wijze) in de aanschouwing worden
gepresenteerd en valt dus evengoed buiten de grenzen van onze kennis. De ideeën van de rede, die
in de tweede Kritik wetgevend is, krijgen dan ook nooit een andere dan een praktische realiteit.
Het onderscheid tussen het zinnelijke en het bovenzinnelijke, de fenomenen en de noumena, is in
Kants ogen dus meteen ook dat tussen het kenbare en het onkenbare. Dat uitgangspunt heeft
verstrekkende implicaties, met name omdat hierdoor de ‘platonische omkering’, die de westerse
filosofische traditie tot dan toe had gedomineerd1 en die in het Duitse taalgebied in die dagen de vorm
had aangenomen van het rationalisme van Leibniz-Wolff, voorgoed ontmaskerd en gecorrigeerd
wordt. Deze ‘omkering’ bestaat erin dat wat aan de zinnen wordt gegeven, voor vluchtig, toevallig
en onbetrouwbaar wordt gehouden, waardoor de waarneembare werkelijkheid tot een
schijnwerkelijkheid wordt gereduceerd, die dan ook zoveel mogelijk genegeerd en onderdrukt moet
worden. De ware kennis wordt geacht wezenlijk en onveranderlijk te zijn en enkel door het ‘zuivere’,
van de zinnelijkheid bevrijde denken te kunnen worden ontsluierd:

1

Cf. hierbij onder andere M. Frank, Einführung in die frühromantische Ästhetik, 8; en L. Ferry, Homo Aestheticus,
111.
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Dan zal hij het zuiverst doen, die zoveel mogelijk met het denken op elk ding afzonderlijk
afgaat, zonder het gezicht bij het denken te hulp te roepen of een ander zintuig bij zijn
overdenking er bij te halen, maar die met het zuivere denken alleen ieder ding van het
bestaande zuiver en alleen tracht na te jagen, zoveel mogelijk verlost van ogen en oren
en om zo te zeggen van het gehele lichaam, omdat het de ziel verwart en belet waarheid
en inzicht te verwerven, wanneer het meedoet.1
De ‘kopernikanische Wende’2 van Kants kritische filosofie geeft de aanzet tot de ontmanteling van
deze degradatie van de zinnelijke werkelijkheid doordat ze duidelijk maakt dat kennis niet mogelijk
is zonder de zinnelijke receptiviteit.3 Tegelijk legt Kant hiermee ook de grenzen van het menselijk
kenvermogen vast: als kennis afhankelijk is van de medewerking van de zinnelijkheid, dan moet het
‘Feld des Übersinnlichen’ immers eens en voorgoed tot een ‘unzulängliches Feld für unser gesamtes
Erkenntnisvermögen’ (KdU A XIX/B XIX) worden uitgeroepen. We zullen dan ook altijd meer
kunnen denken (met onze rede) dan we kunnen kennen (met ons verstand). Onze kennis is gedoemd
relatief en onvolledig te blijven. Kants kritische filosofie levert aldus, in een wat modieuzer formulering,
une déconstruction du système de la métaphysique en même temps qu'une pensée radicale
de la finitude, de ce qui à jamais déborde la représentation et qui a nom ‘différence’ dans
la philosophie contemporaine.4
Hiermee hebben we meteen ook de ‘transcendental foundation’5 van de Kritik der Urteilskraft in het
algemeen en de problematiek van het verhevene in het bijzonder bondig geschetst. Het probleem
waarmee Kant na de beide eerste Kritiken wordt geconfronteerd en dat in de derde Kritik dient te
worden opgelost, is immers dat van de ‘unübersehbare Kluft zwischen dem Gebiete des Naturbegriffs,
als dem Sinnlichen, und dem Gebiete des Freiheitsbegriffs, als dem Übersinnlichen’ (KdU A XIX/B
XIX) - de kloof tussen het kenvermogen en het vermogen om te verlangen, het cognitieve en het
ethische. Tussen beide polen bestaat een radicale heterogeniteit, die zich niet in een hogere identiteit
laat opheffen. Tegelijk lijkt er toch op de een of andere manier een overgang mogelijk te moeten
(‘soll’ (KdU A XIX/B XIX)) zijn. Het vrijheidsbegrip heeft immers als opdracht het door zijn wetten
voorgeschreven doel in de wereld van de zinnen te realiseren. Dit veronderstelt op

1
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Plato, Phaedo, 136. Zie ook ibidem 184. Op deze ‘platonische omkering’ en Kants ‘kopernikanische Wende’
zullen we in het tweede deel, bij de bespreking van enkele grotesken en theoretische teksten van Van
Ostaijen, overigens gedetailleerder ingaan. Cf. hierbij ook P. Dews, Logics of Disintegration, 113; C. Bürger,
Moderne als Postmoderne: Jean-François Lyotard, 130; J. Georg-Lauer, Das ‘postmoderne Wissen’ und
die Dissens-Theorie von Jean-François Lyotard, 189; S. Benhabib, Kritik des ‘postmodernen Wissens’,
108; en M. Frank, Zwei Jahrhunderte Rationalitäts-Kritik und ihre ‘postmoderne’ Überbietung, 100.
Cf. KdrV B XVI-XVII.
Cf. M. Frank: ‘Diese Minderbewertung des Ästhetischen [...] hat sich mit Kant grundlegend verändert.’ (Einführung
in die frühromantische Ästhetik, 37) Zie hierbij ook L. Ferry, Homo Aestheticus, 112.
L. Ferry, Homo Aestheticus, 145. Zie hierbij ook Hoofdstuk 1.1.
R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, 45.
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zijn minst de mogelijkheid de natuur zo te denken alsof ze ontvankelijk was voor de realisering van
deze vrijheidswetten.1

1.2. Het reflecterende oordeelsvermogen als ‘Mittelglied’
De vraag is dus nu: welk vermogen kan het a priori principe leveren dat het mogelijk maakt om de
natuur op die manier te denken en zo een overgang te creëren tussen het kenvermogen en het vermogen
om te verlangen? Om hierop te antwoorden grijpt Kant terug naar de Kritik der reinen Vernunft.
Eerder hadden we al gezien dat de genoemde vermogens van de ziel hun a priori principes ontlenen
aan het verstand, respectievelijk de rede. Welnu, in de eerste Kritik onderscheidt Kant naast het
verstand en de rede - of preciezer: tussen beide in - nog een derde kenvermogen: het oordeelsvermogen.
Men kan zich dan ook afvragen of dit vermogen, dat de facto al op dit punt in de kritische filosofie
als ‘ein Mittelglied zwischen dem Verstande und der Vernunft’2 fungeert, niet aan een derde, nader
te bepalen vermogen van de ziel zijn a priori regel oplegt, dat dan op zijn beurt als ‘Mittelglied’ tussen
het kenvermogen en het vermogen om te verlangen kan fungeren. Hierbij rijst echter een ernstig
probleem. Uit de eerste Kritik was immers gebleken dat het oordeelsvermogen niet over zo'n regel
kán beschikken:
Wenn der Verstand überhaupt als das Vermögen der Regeln erklärt wird, so ist Urteilskraft
das Vermögen, unter Regeln zu subsumieren, d.i. zu unterscheiden, ob etwas unter einer
gegebenen Regel [...] stehe, oder nicht. (KdrV A 132/B 171)
Als dat zo is, dan kan het oordeelsvermogen zelf geen regel hebben. Immers, voor het beregelen van
het subsumeren onder de regels van het verstand is een nieuwe, ‘hogere’ regel vereist, waaronder de
eerste subsumpties zelf gesubsumeerd zouden moeten worden. Voor deze nieuwe subsumptie zou
het oordeelsvermogen dan weer naar een nog hogere regel op zoek moeten gaan, etc. Bij het zoeken
naar een regel voor het oordeelsvermogen belandt men dus onvermijdelijk in een eindeloze regressie.
Het oordeelsvermogen heeft bijgevolg, in tegenstelling tot het verstand en de rede, geen eigen
wetgeving. Dat belet echter niet dat het wel een a priori principe kan hebben, zij het dan ‘ein bloss
subjektives’ (KdU A XXI/B XXI), zonder ‘la même validité objective que les catégories pour
l'entendement ou la loi pour la raison pratique, qui se déduisent par argumentation.’3 Het subjectieve
karakter van het principe van het oordeelsvermogen kan ons al laten vermoeden op welk vermogen
van de ziel het van toepassing zal zijn - het enige vermogen overigens wat nog ‘vrij’ is. Kant
onderscheidt immers drie vermogens van de ziel: naast het kenvermogen en het vermogen om

1
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3

Cf. hierbij KdU A XIX-XX/B XIX-XX; R. Beardsworth, On the Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 65;
en F. van Peperstraten, Inleiding tot de Nederlandse uitgave [van L'enthousiasme], 13.
KdU A XXI/B XXI. Zie ook KdU A V/B V; en B. Küster, Transzendentale Einbildungskraft und ästhetische
Phantasie, 16.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 15. Met ‘loi’ bedoelt Lyotard natuurlijk Kants ‘morele wet’.
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te verlangen het gevoel van lust of onlust1, waarvoor het a priori principe van het oordeelsvermogen
dan als transcendentaal principe kan fungeren. Op die manier komt Kant tot een volmaakt parallelle
structuur: zoals het oordeelsvermogen ‘im logischen Gebrauche den Übergang vom Verstande zur
Vernunft möglich macht’ (KdU A XXIII/B XXV), zo moet ook het gevoel van lust of onlust een
overgang tot stand kunnen brengen tussen het kenvermogen en het vermogen om te verlangen, en
daarmee ook tussen het gebied van de natuurbegrippen en het gebied van het vrijheidsbegrip. Op die
manier wordt de kloof tussen natuur en vrijheid inderdaad overbrugd, al zullen we verderop bij die
overbrugging de nodige kanttekeningen moeten maken. Schematisch kunnen we de architectuur van
de kritische filosofie zoals Kant die in de inleiding op de Kritik der Urteilskraft ontvouwt als volgt
voorstellen.
Volgens de vermogens van de ziel:

Volgens de vermogens die de a priori principes geven:

Blijft natuurlijk de vraag waarin dat principe van het oordeelsvermogen dan wel mag bestaan. Voor
we daarop kunnen antwoorden moet het duidelijk zijn over welk oordeelsvermogen het hier gaat.
Zoals we in Hoofdstuk 1.4. hebben gezien maakt Kant een onderscheid tussen het

1

We opteren hier voor een germanistische vertaling van ‘Gefühl der Lust oder Unlust’ om zo dicht mogelijk bij de
tekst van Kant te blijven.
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bepalende en het reflecterende oordeelsvermogen. Het oordeelsvermogen in het algemeen wordt door
Kant gedefinieerd als ‘das Vermögen, das Besondere als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken.’
(KdU A XXIII/B XXV) Is het algemene (de wet, de regel, het principe) gegeven, dan heet het
oordeelsvermogen, dat het bijzondere hieronder subsumeert, bepalend. Is alleen het bijzondere gegeven,
dan noemt Kant het oordeelsvermogen dat bij dat bijzondere het algemene moet zoeken, reflecterend.1
Het bepalende oordeelsvermogen heeft als taak de (vooraf gegeven) regels van het verstand op de
juiste ‘gevallen’ toe te passen. Het vervult derhalve een ondergeschikte rol in het functioneren van
het kenvermogen als vermogen van de ziel,2 en komt hier dan ook verder niet meer ter sprake.
Het gaat Kant in de derde Kritik dus om het reflecterende oordeelsvermogen. Dat zoekt in de
gevallen waarvoor geen regel van het verstand gegeven is, naar het algemene en dit volgens een
transcendentaal principe dat erin bestaat de natuur, en al het bijzondere, niet door de wetten van het
verstand beregelde erin vervat, naar zo'n eenheid te denken
als ob gleichfalls ein Verstand (wenngleich nicht der unsrige) sie zum Behuf unserer
Erkenntnisvermögen, um ein System der Erfahrung nach besonderen Naturgesetzen
möglich zu machen, gegeben hätte.3
Het verstand is het vermogen van de begrippen. Welnu, ‘der Begriff von einem Objekt, sofern er
zugleich den Grund der Wirklichkeit dieses Objekts enthält’ (KdU A XXVI/B XXVIII) is ook het
doel ervan. Als men het bijzondere van de natuur zo kan denken ‘als ob ein Verstand den Grund der
Einheit des Mannigfaltigen ihrer empirischen Gesetze enthalte’ (KdU A XXVI/B XXVIII), dan wil
dat zeggen dat men de natuur in haar menigvuldigheid denkt alsof ze doelmatig was. Dit is dan ook
het a priori principe van het reflecterende oordeelsvermogen: de vooronderstelling van ‘die
Zweckmässigkeit der Natur in ihrer Mannigfaltigkeit.’ (KdU A XXVI/B XXVIII) Daarbij mag niet
uit het oog worden verloren dat dit principe een ‘alsof’-principe is, enkel bruikbaar om over de
verschijnselen van de natuur en hun samenhang te reflecteren. Puur cognitief gezien is alles wat niet
onder de regels van het verstand kan worden gesubsumeerd, het ‘bijzondere’, louter toevallig. Alleen
de vooronderstelling van de doelmatigheid en dus van een wetmatige eenheid laat ons toe dat
‘bijzondere’ van de natuur te systematiseren en te ordenen. Die vooronderstelling leidt echter niet tot
kennis. Ze blijft ‘ein subjektives Prinzip [...] der Urteilskraft’ (KdU A XXXII/B XXXIV)4 - een
principe voor de reflectie over de natuur en niet voor de natuur zelf - dat als functie heeft het
reflecterende oordeelsvermogen tot leidraad (‘Leitfaden’ (KdU A XXXIV/B XXXVI)) te dienen.
Wie daarentegen de ‘alsof’-oordelen van het reflecterende oordeelsvermogen voor cognitieve uitspraken
houdt, is ten prooi aan een transcendentale illusie (cf. Hoofdstuk 1.5.).
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Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 14.
Cf. hierbij KdU A XXX/B XXXII.
KdU A XXV/B XXVII. Zie ook T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 84.
Zie ook KdU A XXXV/B XXXVII; en J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 14-15.
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1.3. Het principe van de doelmatigheid en het gevoel van lust of onlust
Geleid door zijn subjectieve principe van de doelmatigheid reflecteert het oordeelsvermogen over de
‘Natur in der Mannigfaltigkeit ihrer besonderen Gesetze’ (KdU A XXXVII/B XXXIX). Het onderzoekt
de natuur met andere woorden op haar doelmatigheid. Het vinden van doelmatigheid is dan ook het
doel van het reflecterende oordeelsvermogen. Nu is het bereiken van een doel (‘Absicht’) altijd ‘mit
dem Gefühle der Lust verbunden’ (KdU A XXXVII/B XXXIX). Treft het oordeelsvermogen inderdaad
de gezochte doelmatigheid aan in de natuur, dan bereikt het zijn doel. Zijn oordeel gaat dan vergezeld
van een lustvol gevoel. Stuit het daarentegen enkel op ondoelmatigheid, dan brengt dat een gevoel
van onlust met zich mee. Het gevoel van lust of onlust wordt dus door het principe van de
doelmatigheid, het a priori principe van het reflecterende oordeelsvermogen, als ‘durch einen Grund
a priori und für jedermann gültig bestimmt’ (KdU A XXXVII/B XXXIX). Kortom, zoals de a priori
principes van het verstand en de rede respectievelijk het kenvermogen en het vermogen om te verlangen
beregelen, bepaalt het transcendentale principe van het (reflecterende) oordeelsvermogen het gevoel
van lust of onlust a priori. Deze directe relatie tussen het reflecterende oordeelsvermogen en het gevoel
van lust of onlust is wezenlijk voor het reflecterende oordeel. Dat is in zijn zuivere vorm dan ook
niet-conceptueel. Het signaleert zich direct en ongemedieerd in het gevoel. Het is, met een term van
Lyotard, tautegorisch - een curieuze eenheid van oordeel en gevoel.1

1.4. De esthetische en logische voorstellingen van de doelmatigheid
De esthetische hoedanigheid van een object is datgene wat aan de voorstelling ervan louter subjectief
is. Een gedeelte van die hoedanigheid is bruikbaar, ja zelfs onmisbaar voor de kennis van het voorwerp,
te weten de gewaarwording (‘Empfindung’, KdU A XL/B XLII) van het object - ‘das Materielle
(Reale) derselben [= der Dinge ausser uns, E.S.] (wodurch etwas existierendes gegeben wird)’ (KdU
A XLI/B XLIII) en de ruimte als hun a priori vorm, die het mogelijk maakt dat ze in de aanschouwing
worden gepresenteerd. Wat echter niet voor kennis bruikbaar is, is de met de voorstelling verbonden
lust of onlust, die zoals we hebben gezien enkel de doelmatigheid van de voorstelling of juist het
gebrek daaraan ‘signaleert’. Een object wordt doelmatig genoemd als de voorstelling ervan onmiddellijk
met een gevoel van lust verbonden is. Een dergelijke voorstelling is dan een esthetische voorstelling
van de doelmatigheid. Aangezien het daarbij om de loutere apprehensio van de vorm van een voorwerp
gaat en de voorstelling enkel aan het subject en niet - door begrippen - aan het object wordt gerelateerd,
is die doelmatigheid enkel subjectief en formeel. Een esthetisch oordeel over de doelmatigheid van
een voorwerp berust dus op geen enkel begrip,

1

Cf. J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 16-17 en 24-26. Zie verder ook M. Frank, Einführung in die
frühromantische Ästhetik, 61; E. Escoubas, Kant ou la simplicité du sublime, 80; en Hoofdstuk 1.4.
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maar op het onmiddellijk met de apprehensio van de vorm ervan verbonden gevoel. Is dit gevoel
lustvol, dan noemen we het voorwerp dat er de aanleiding van is ‘mooi’.
Naast de subjectieve doelmatigheid die zich in het gevoel van het schone laat ervaren, onderscheidt
Kant ook een objectieve doelmatigheid. In het eerste geval wordt de doelmatigheid gesignaleerd door
een (lustvol) gevoel, dat onmiddellijk, zonder de bemiddeling van begrippen, verbonden is aan de
voorstelling van een object. In het tweede geval heeft de doelmatigheid ‘nichts mit einem Gefühle
der Lust an den Dingen, sondern mit dem Verstande in Beurteilung derselben zu tun.’1 Het
oordeelsvermogen beoordeelt in dit geval immers de overeenstemming tussen de voorstelling van
een object en het (vooraf gegeven) begrip ervan. Vinden we een aanschouwing die correspondeert
met het begrip (doel) van een object, dan kunnen we het in de aanschouwing gegeven voorwerp
objectief doelmatig noemen. Op dit onderscheid fundeert Kant ‘die Einteilung der Kritik der Urteilskraft
in die der ästhetischen und der teleologischen’ (KdU A XLVIII/B L).
Beide vormen van het oordeelsvermogen komen in de Kritik der Urteilskraft uitgebreid aan bod.
Toch is voor het kritisch onderzoek van het oordeelsvermogen, d.i. het onderzoek naar de
transcendentale vooronderstellingen ervan, alleen de eerste wezenlijk. We hebben hierboven beschreven
hoe het reflecterende oordeelsvermogen met het principe van de doelmatigheid als (subjectief) a priori
de vormen van de natuur ‘afgraast’, waarbij haar ‘bevindingen’ onmiddellijk in het gevoel worden
gereflecteerd. Welnu, alleen in het esthetische oordeel komt een dergelijke zuivere, niet-gemedieerde
en op het a priori principe van de doelmatigheid gefundeerde relatie tot stand tussen het
oordeelsvermogen en het gevoel van lust of onlust.2 Het teleologische oordeel, daarentegen, werkt
met begrippen, d.i. met afzonderlijke doelen, en niet met het a priori principe van de doelmatigheid.
Het teleologische oordeelsvermogen is in tegenstelling tot het esthetische dan ook ‘kein besonderes
Vermögen’ (KdU A L/B LII).3 Wel levert het een uitermate nuttige bijdrage aan de kennisopbouw,
omdat het door zijn reflectie onder de vooronderstelling van een bepaald doel ‘un rôle régulateur dans
l'organisation de connaissances objectales’4 kan spelen en zo verdere systematisering, unificatie,
beschrijving en interpretatie van de door het verstand verworven kennis toelaat. Het esthetische
oordeelsvermogen van zijn kant levert geen enkele bijdrage aan de kennis van haar objecten, maar is
dan weer een onmisbaar onderdeel van de ‘Kritik des urteilenden Subjekts und der Erkenntnisvermögen
derselben, sofern sie der Prinzipien a priori fähig sind’ (KdU A L-LI/B LII-LIII).
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KdU A XLVII/B XLIX. Mijn cursief.
Cf. Lyotard: ‘Le jugement esthétique manifeste la réflexion dans son état le plus “autonome”’ (Leçons sur l'Analytique
du sublime, 19). Zie verder ook ibidem 25, 50-51 en 61.
Zie ook J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 150; en id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 17.
J.-M. Schaeffer, L'art de l'âge moderne, 74.
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1.5. Een ‘alsof’-overgang
Zo kunnen we terugkeren naar het probleem waarmee Kant zich aan het begin van de Kritik der
Urteilskraft geconfronteerd zag: ‘die grosse Kluft, welche das Übersinnliche von den Erscheinungen
trennt’ - of nog: de kloof tussen de (door het verstand beregelde) natuur en de (door de rede beregelde)
vrijheid, het reële en het ideële. Ook al is het niet mogelijk ‘eine Brücke von einem Gebiete zu dem
anderen hinüberzuschlagen’ (KdU A LI-LII/B LIII-LIV), toch moet er zoals gezegd op de een of
andere manier een overgang denkbaar zijn. Die overgang vindt Kant in de idee van een natuurteleologie
(‘dem Begriffe einer Zweckmässigkeit der Natur’ (KdU A LIII/B LV)), waarin de natuur door het
teleologische oordeelsvermogen - dat in deze ‘overgangenproblematiek'dan ook een belangrijker rol
speelt dan het esthetische oordeelsvermogen - zo gedacht wordt alsof ze zich ontwikkelt in de richting
van een ‘Endzweck’ (KdU A LIII/B LV), te weten haar uiteindelijke verzoening met ‘dem
Freitheitsbegriffe’ (KdU A LIII/B LV). Een dergelijke verzoening kan, zo is uit de eerste twee Kritiken
afdoende gebleken, niet worden gerealiseerd. Het (teleologische) oordeelsvermogen laat ons echter
wel toe om de (cognitief gezien volslagen zinloze) natuur volgens de regulatieve idee van het
‘Endzweck’ te denken, en haar zo een (‘alsof’-)doel en een (‘alsof’-)orde toe te kennen.
Ook het esthetische oordeelsvermogen levert aan Kants unificatieproject een (weliswaar bescheiden)
bijdrage, doordat we in het welgevallen aan het schone de natuur op een onbestemde, subjectieve
wijze als doelmatig ervaren. Dergelijke ervaringen zijn nuttig voor het streven naar een
(alsof-)verzoening tussen natuur en vrijheid omdat ze kunnen worden opgevat als een ‘voorbereiding’
op het denken van de natuur in haar objectieve, op de verwezenlijking van het ‘Endzweck’ gerichte
doelmatigheid.1
Het reflecterende oordeelsvermogen fungeert dus inderdaad als een ‘Verbindungsmittel’ (A XX/B
XX) tussen de natuurbegrippen en het vrijheidsbegrip. Alleen moet men zich daarbij, zoals gezegd,
de aard van deze overgang goed voor ogen houden. Het principe van de doelmatigheid is enkel voor
het gevoel van lust of onlust constitutief. Voor het kenvermogen blijft het uitsluitend als regulativum2
fungeren, wat betekent dat het ons enkel in staat stelt de natuur te denken alsof ze doelmatig was.
Wie gelooft dat ‘die Natur wirklich auf einen Vernunftzweck hin angelegt ist’3, is ten prooi aan een
transcendentale illusie en vergeet dat de esthetische of teleologische orde die we in de natuur menen
aan te treffen alleen maar ‘subjective, even contingent’4 is. Van een echte ‘synthese’ kan bijgevolg
in geen geval sprake zijn, hooguit van een tijdelijke en onzekere overgang, waarbij ‘les domaines
séparés de la nature et de la liberté’5 niets van hun afgrondelijke heterogeniteit verliezen.
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Zie hierbij ook 5.2.
Cf. J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 15.
M. Frank, Einführung in die frühromantische Ästhetik, 35.
R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, 2. Het is op grond hiervan dat Lyotard de ‘grands récits’
bekritiseert. Zie in dit verband ook D. Veerman, Lyotard niet-lezen, 142; en Hoofdstuk 1.5.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 15.
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2. De ‘Analytik des Schönen’
Het esthetisch oordeelsvermogen oordeelt volgens Kant zowel over het schone als over het verhevene.
In de Kritik der Urteilskraft ligt - zoals ook uit de omvang van de respectieve besprekingen van beide
oordelen kan worden opgemaakt - de klemtoon duidelijk op het oordeel over het schone (het
‘smaakoordeel’), wat zoals zal blijken samenhangt met het in 1. geschetste opzet van deze Kritik en
de functie die het esthetisch oordeel daarin vervult. In elk geval vereist een goed begrip van Kants
‘Analytik des Erhabenen’ enige voorkennis van de ‘Analytik des Schönen’. Kants uiteenzetting over
het oordeel over het verhevene neemt immers vaak de vorm aan van een vergelijking van dit oordeel
met het smaakoordeel.1 In dit punt gaan we daarom kort in op de ‘Analytik des Schönen’, waarbij we
uiteraard met name aandacht besteden aan elementen die voor de behandeling van het verhevene van
belang zullen blijken.
Een smaakoordeel neemt gewoonlijk de vorm aan van een gewoon kennisoordeel. Vinden wij iets
mooi, dan formuleren wij dat doorgaans als: ‘X is mooi’, alsof de schoonheid een eigenschap van het
object was, zoals dat het geval is met de predikaten in zinnen als: ‘X is groen’, ‘X is vierkant’, etc.
Die overeenkomst is echter louter formeel. Ze laat Kant echter wel toe om het smaakoordeel te
onderzoeken in vier ‘momenten’, overeenkomstig de vier onderverdelingen van de tafel van de
categorieën: kwaliteit, kwantiteit, relatie en modaliteit.2

2.1. Het smaakoordeel volgens de kwaliteit: ‘Interesseloses Wohlgefallen’
Hoewel ze naar de vorm op elkaar lijken, zijn het kennisoordeel en het smaakoordeel radicaal
verschillend: het eerste is logisch en door concepten gemedieerd, het tweede esthetisch, wat betekent
dat het onmiddellijk in het gevoel van lust of onlust wordt gereflecteerd en derhalve niet-conceptueel
is. Schoonheid is dus geen eigenschap van het beoordeelde object en draagt niet bij tot de kennis
ervan, maar zegt enkel iets over de door het gevoel van lust of onlust gesignaleerde gemoedstoestand
bij de apprehensio van de vorm van dat object. Het smaakoordeel is, kortom, louter subjectief. Het
oordeel ‘X is mooi’ zegt in feite: ‘bij de voorstelling van X ervaar ik een gevoel van welgevallen’.

1
2

Lacoue-Labarthe wijst erop dat het verhevene ‘se définit négativement par rapport au beau’ en spreekt daarom zelfs
van ‘la dépendance ou la subordination du sublime à l'égard du beau’ (La vérité sublime, 116).
Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 30-31 en 64; en R. Makkreel, Imagination and
Interpretation in Kant, 53.
Dit ‘oneigenlijke’ gebruik van de categorieën komt trouwens ook nog elders in Kants kritische filosofie voor. Men
kon het al aantreffen in de tweede Kritik (cf. KdpV A 117f). En ook verderop in de Kritik der Urteilskraft keert het
terug, en dat niet alleen in de ‘Analytik des Erhabenen’, waar men het vanwege de analogie met de ‘Analytik des
Schönen’ kon verwachten, maar ook in de ‘Allgemeine Anmerkung’ (KdU A 112f/B 113f), waar hij de vier
lustgevoelens elk onder een andere soort categorieën laat ressorteren.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

56

Nu is het gevoel van welgevallen waarop het smaakoordeel berust, niet de enige vorm van welgevallen
die we kunnen ervaren. Wat het van de andere vormen onderscheidt, is dat het vrij is van alle interesse.
Kant definieert ‘interesse’ als ‘das Wohlgefallen [...], das wir mit der Vorstellung der Existenz eines
Gegenstandes verbinden’1. Een ‘geïnteresseerd’ welgevallen staat, behalve met het gevoel van lust
of onlust, dan ook altijd in relatie met het vermogen om te verlangen, dat er immers per definitie op
gericht is om de ‘Existenz’ van een object te bewerkstelligen. Bij het oordeel over de schoonheid van
een object, daarentegen, maakt het niet uit of dat object ook echt bestaat of niet:
Man will nur wissen: ob diese blosse Vorstellung des Gegenstandes in mir mit
Wohlgefallen begleitet sei, so gleichgültig ich auch immer in Ansehung der Existenz des
Gegenstandes dieser Vorstellung sein mag.2
De twee andere vormen van welgevallen - het welgevallen aan het aangename en het welgevallen
aan het goede - zijn daarentegen wél geïnteresseerd.3 Onder het aangename verstaat Kant datgene
wat de zinnen in de gewaarwording (‘Empfindung’(KdU A 7/B 7)) bevalt. Aangezien men enkel een
gewaarwording (‘eine objektive Vorstellung der Sinne’ (KdU A 9/B 9)) kan hebben van iets wat
werkelijk bestaat, is het welgevallen aan het aangename per definitie geïnteresseerd. Wij verlangen
naar het bestaan van dergelijke objecten, omdat deze vorm van welgevallen ‘die Beziehung seiner
Existenz auf meinen Zustand, sofern er durch ein solches Objekt affiziert wird, voraussetzt.’ (KdU
A 9/B 9) In het welgevallen aan het aangename bevalt het object onmiddellijk, omdat het ‘is wat het
is’. In het welgevallen aan het goede, daarentegen, is het welgevallen gemedieerd. Hier bevalt het
object omdat het ‘is wat het behoort te zijn’. Kant definieert het goede als datgene ‘was vermittelst
der Vernunft, durch den blossen Begriff, gefällt.’ (KdU A 10/B 10) Voor we iets goed kunnen vinden,
moeten we immers weten (en dus: een begrip hebben van) wat het ding behoort te zijn. In elk geval
is ook het welgevallen aan het goede geïnteresseerd. Het zet ons er immers toe aan de realisering van
het ‘sollen’ en bijgevolg de reële ‘Existenz’ van het object na te streven. Ook deze vorm van
welgevallen is dus onlosmakelijk verbonden aan een verlangen naar het bestaan van zekere objecten.4
Zowel in het welgevallen aan het aangename als in het welgevallen aan het goede participeert naast
het gevoel van lust of onlust ook het vermogen om te verlangen aan het welgevallen.5 Verlangen naar
iets, iets willen, veronderstelt immers dat men geïnteresseerd is in het bestaan ervan: ‘où il y a volonté,
il y a intérêt’6. Zodoende is de subjectieve reflexiviteit
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KdU A 5/B 5. Mijn cursief. Zie ook KdpV A 16n; en J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 150.
KdU A 6/B 6. Zie ook KdU A 113/B 114-115; en M. Frank, Einführung in die frühromantische Ästhetik,
61-62.
Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 110.
Cf. hierbij M. Frank, Einführung in die frühromantische Ästhetik, 63.
Cf. hierbij ook P. Crowther, The Kantian Sublime: >From Morality to Art, 57; en M. Frank, Einführung in die
frühromantische Ästhetik, 62-63.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 153. Zie ook id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 200. Dat geldt ook voor
het absoluut (moreel) goede, waar de wil weliswaar niet door interesse wordt bepaald, maar zelf ‘de l'intérêt pour
la réalisation du bien’ creëert. (Leçons sur l'Analytique du sublime, 270) Zie hierbij ook 5.2.
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die zich in het gevoel van lust of onlust signaleert, in beide gevallen door interesse ‘vertroebeld’ en
is ze alleen in het smaakoordeel, als ‘ein uninteressiertes und freies Wohlgefallen’ (KdU A 15/B 15),
in haar zuivere vorm actief: ‘il est impossible que la faculté de sentir parvienne à sa forme supérieure,
quand elle trouve elle-même sa loi dans la forme inférieure ou supérieure de la faculté de désirer.’1

2.2. Het smaakoordeel volgens de kwantiteit: aanspraak op algemeenheid
Het welgevallen aan het aangename en het welgevallen aan het schone komen hierin met elkaar
overeen dat ze onmiddellijk, zonder begrippen, in het gevoel van lust of onlust worden gesignaleerd.
De eerste vorm van welgevallen is echter geïnteresseerd. Het welgevallen aan het aangename is het
genot dat de zinnelijke gewaarwording van zekere objecten ons verschaft en dat ons naar het bestaan
van dergelijke objecten doet verlangen. Welnu, welke objecten geschikt zijn om dat genot op te
wekken, hangt volledig van ‘Privatbedingungen’ (KdU A 17/B 17) af, wat het welgevallen aan het
aangename tot een volstrekt particuliere kwestie maakt. Het oordeel over wat aangenaam is, kan dus
in feite altijd geformuleerd worden als: ‘X is aangenaam voor a’. Wie een object aangenaam vindt,
beseft dat hij niet van anderen kan eisen dat zij zijn gevoel delen. Een dispuut over welke objecten
al dan niet aangenaam zijn, is zinloos en van elke grond ontbloot.2
Anders ligt het met het welgevallen aan het schone, dat zoals gezegd in zijn zuivere vorm vrij is
van elke interesse. Het smaakoordeel berust bijgevolg niet op een individuele neiging, en is dan ook
verbonden met de vooronderstelling dat het op ‘einen Grund [...] für jedermann’ (KdU A 17/B 17)
moet berusten. Het smaakoordeel wordt bijgevolg altijd uitgesproken alsof we van iedereen hetzelfde
welgevallen aan het als schoon beoordeelde object mogen eisen. Wanneer wij iets als ‘mooi’
beoordelen, lijkt het ons niet denkbaar dat iemand ons oordeel zou kunnen tegenspreken. Van wie
dat toch zou doen, zeggen we dat hij/zij ‘geen smaak heeft’ (cf. KdU A 111/B 112).
Het is op grond van deze veronderstelde algemeenheid dat wij aan het smaakoordeel, ook al is het
maar een esthetisch oordeel, de vorm geven van een kennisoordeel, en dat wij over het schone spreken
alsof het een hoedanigheid van het object was (‘als ob es objektiv wäre’3). Ook aan het kennisoordeel,
immers, ligt de vooronderstelling ten grondslag dat het voor iedereen geldig is. Toch kan het
smaakoordeel niet werkelijk de algemene geldigheid van een kennisoordeel hebben. Dat laatste
ontleent zijn algemeenheid immers aan begrippen, die het een objectieve geldigheid verschaffen. Het
smaakoordeel, daarentegen, berust op een onmiddellijke, niet door concepten gemedieerde verbinding
van een voorstelling met het gevoel van lust of onlust. Het kan dan ook hooguit een subjectieve
algemeenheid
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G. Deleuze, La philosophie critique de Kant, 68.
Cf. KdU A 134-135/B 136-137. Zie ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 110; en E. Schaper,
Studies in Kant's Aesthetics, 20.
KdU A 134-135/B 136. Zie ook E. Schaper, Studies in Kant's Aesthetics, 27-28.
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(‘Gemeingültigkeit’1) hebben. Dat dat zo is blijkt trouwens uit de feiten. De ervaring leert dat door
verschillende personen gevelde smaakoordelen bij een en hetzelfde object elkaar niet zelden
tegenspreken.2 Dat belet niet dat elk van die oordelen verbonden blijft met een aanspraak op
algemeenheid.
De eis tot algemene instemming die elk oordeel over het schone vergezelt, verleent aan dat oordeel
dus enkel een subjectieve kwantiteit. De objectieve kwantiteit van een oordeel is de kwantiteit ervan
als kennisoordeel, die wordt beoordeeld door de relatie te onderzoeken die het (door middel van
begrippen) tot stand brengt tussen een voorstelling en het kenvermogen. Een oordeel kan enkel
aanspraak maken op objectieve algemeengeldigheid, wanneer het geldt voor ‘alles, was unter einem
gegebenen Begriffe enthalten’ (KdU A 23/B 23) is. Een dergelijk oordeel is bijvoorbeeld de uitspraak
‘klaprozen zijn felrood’ (cf. KdU A 140/B 142). Een objectief algemeengeldig oordeel is, zoals
overigens elk kennisoordeel, bovendien ook effectief voor iedereen geldig en mag dan ook geheel
terecht algemene instemming eisen.3 Stelt men echter met betrekking tot het smaakoordeel de vraag
naar de objectieve kwantiteit, dan moet men vaststellen dat het geen enkele algemeenheid bezit en
bijgevolg ‘einzeln’4 blijft. Een smaakoordeel als ‘deze klaproos is mooi’ is onmiddellijk verbonden
aan ‘die einzelne Vorstellung des Objekts’ (KdU A 24/B 24), die bijgevolg niet onder begrippen kan
worden gesubsumeerd zonder dat het oordeel in een kennisoordeel verandert.5 Toch maakt ook het
smaakoordeel aanspraak op algemene instemming. Een oordeel kan zoals gezegd immers ook worden
onderzocht op zijn subjectieve of esthetische kwantiteit, doordat wordt nagegaan welke (onmiddellijke,
niet-begrippelijke) relatie het tot stand brengt tussen een voorstelling en het gevoel van lust of onlust.
En hier kunnen we dan zeggen dat het smaakoordeel, in tegenstelling tot het oordeel over het
aangename, een esthetische kwantiteit van algemeenheid bezit. Het is immers verbonden aan de eis
dat iedereen die de voorstelling van het ‘mooie’ object in relatie brengt met het gevoel van lust of
onlust, hetzelfde gevoel ervaart. Het smaakoordeel postuleert met betrekking tot het welgevallen dus
een ‘allgemeine Stimme [...] ohne Vermittelung der Begriffe’ (KdU A 25/B 25). Die ‘algemene stem’
blijft echter een idee. Het smaakoordeel postuleert immers niet dat iedereen ook werkelijk met ons
oordeel zal instemmen: ‘es sinnet nur jedermann diese
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KdU A 23/B 23. Zie ook KdU A 143/B 145.
Cf. KdU A 230/B 233; L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 253; en J.-F. Lyotard, Leçons sur
l'Analytique du sublime, 246 en 251.
Cf. hierbij ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 110.
Cf. KdU A 24/B 24, A 133/B 135 en A 140/B 142; en J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 66.
Cf. hierbij ook L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 245-246; R. Scruton, Kant, 84; en E. Schaper,
Studies in Kant's Aesthetics, 29. Hieruit blijkt overigens nogmaals dat voor het smaakoordeel, zoals voor elk
reflecterend oordeel, geen a priori regel op te stellen valt: ‘Wenn man Objekte bloss nach Begriffen beurteilt, so
geht alle Vorstellung der Schönheit verloren. Also kann es auch keine Regel geben, nach der jemand genötigt werden
sollte, etwas für schön anzuerkennen.’ (KdU A 25/B 25) Het oordeel over het schone kan enkel door het gevoel
geveld worden. Daarom ook behoren Kants geschriften over het schone tot een esthetica (die de receptie van het
schone onderzoekt) en niet tot een poëtica (die regels geeft voor de productie van het schone) of tot een ‘Wissenschaft’
(KdU A 174/B 176). Zie hierbij verder ook KdU A 138-144/B 140-146; en W. Reese-Schäfer, Vom Erhabenen
zum Sublimen ist es nur ein Schritt, 171.
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Einstimmung an’ (KdU A 26/B 26).1 Om te weten waarop die eis gefundeerd is, moeten we eerst
schetsen wat er in het smaakoordeel precies gebeurt.
Eerder hadden we al gezien dat in de schoonheidservaring de voorstelling van een object (en niets
méér) betrokken wordt op het gevoel van lust of onlust. Maar hoe komt die verbinding dan tot stand?
Welnu, de voorstelling van een object, zijn vorm, is datgene wat in het kenproces onder begrippen
wordt gesubsumeerd. De kenvermogens die bij dat proces betrokken zijn, zijn de verbeeldingskracht
en het verstand (cf. KdU A 143-144/B 145). In het smaakoordeel wordt deze vorm echter niet ‘onder
begrippen gebracht’, maar ‘auf Erkenntnis überhaupt’(KdU A 28/B 28) betrokken, ‘ohne einen
bestimmten Begriff vorauszusetzen’2. Sommige voorstellingen brengen de verbeeldingskracht en het
verstand daarbij in een harmonieuze toestand van vrij (niet door begrippen beregeld) spel (‘une douce
émulation réciproque’3), die als lustvol ervaren wordt. De schoonheidservaring is dus in feite het
plezier dat ontstaat in de ervaring van de doelmatigheid van een voorstelling voor de kenvermogens,
zonder dat of nog voordat die kenvermogens effectief in werking treden om kennis van het voorgestelde
object te produceren (‘“avant”qu'elles opèrent de façon déterminante’4).
Het smaakoordeel is dus gefundeerd op ‘the conformity of the Object to the cognitive faculties
brought into play in the reflective judgement.’5 Dit verklaart dan ook het paradoxale karakter van het
smaakoordeel, dat weliswaar - zoals elk subjectief oordeel - blijft vasthangen aan de individuele
voorstelling, maar doordat het een (weliswaar onbepaalde) relatie tot stand brengt tussen een
voorstelling en de kenvermogens, toch ook eigenschappen vertoont die aan de algemeenheid en
wetmatigheid van het kennisoordeel herinneren.6 Het is dan ook hier dat we de verklaring moeten
zoeken voor de aanspraak van het smaakoordeel op algemene instemming. Elke ervaring van een
voorstelling als doelmatig voor onze kenvermogens gaat gepaard met de veronderstelling dat deze
ervaring algemeen mededeelbaar moet zijn, omdat ‘Erkenntnis [...] die einzige Vorstellungsart ist,
die für jedermann gilt’ (KdU A 28-29/B 28-29). Anders gezegd:
auf jene Allgemeinheit [...] der subjektiven Bedingungen der Beurteilung der Gegenstände
gründet sich allein diese allgemeine subjektive Gültigkeit des Wohlgefallens, welches
wir mit der Vorstellung des Gegenstandes, den wir schön nennen, verbinden.7
Weliswaar kan alleen het gevoel van lust of onlust uitsluitsel geven over wat wij ‘mooi’ vinden of
niet, en kunnen er bijgevolg geen regels voor het schone worden geformuleerd. Desondanks lijken
sommige vormen er eerder voor in aanmerking te komen om als ‘mooi’ te worden beoordeeld dan
andere. Doorgaans gaat het daarbij om een ‘Vorstellung, die als einzeln und ohne Vergleichung mit
andern dennoch eine Zusammenstimmung zu den
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Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 30.
KdU A 29/B 29. Zie ook KdU A 143-144/B 145.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 38.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 32. Zie ook ibidem 97.
P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 53.
Cf. hierbij ook L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 255.
KdU A 29/B 29. Zie ook KdU A 149/B 151 en A 153/B 155.
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Bedingungen der Allgemeinheit hat, welche das Geschäft des Verstandes überhaupt ausmacht’ (KdU
A 31/B 31). Het valt dan ook te vermoeden dat de objecten die wij mooi vinden, naar de vorm
gekenmerkt dienen te worden door een soort van vrije regelmaat, een spontane orde, een
ondefinieerbaar patroon, alsof ze van zichzelf al op de drempel staan van de regelmaat en orde die
de kenvermogens aan het menigvuldige van de zinnelijkheid opleggen. Dat lijkt ook te spreken uit
de (schaarse) voorbeelden van ‘mooie’ voorwerpen die Kant in het begin van de ‘Analytik des Schönen’
geeft: een ‘regelmässiges, zweckmässiges Gebäude’ (KdU A 4/B 4). En: ‘Blumen, freie Zeichnungen,
ohne Absicht ineinander geschlungene Züge’ (KdU A 10/B 10).1

2.3. Het smaakoordeel volgens de relatie: ‘Zweckmässigkeit ohne Zweck’
Een doel is het object van een begrip, voor zover dat begrip als oorzaak van het object wordt gezien.
Doelmatigheid (forma finalis) is de causaliteit van een begrip met betrekking tot zijn object. Men
denkt dus een doel als men een object denkt als het uitsluitende effect van het begrip van dat object.
Lust ontstaat wanneer het bewustzijn van doelmatigheid betrokken wordt op het gevoel van lust of
onlust. De wil, ten slotte, is het vermogen om te verlangen voor zover het enkel door doelen wordt
bepaald. Nu kan men echter ook van doelmatigheid spreken wanneer het (naar de vorm) beoordeelde
object niet als het effect van een begrip kan worden opgevat. Het gaat dan enkel om een doelmatigheid
naar de vorm, zonder doel, die alleen door het reflecterende oordeelsvermogen kan worden vastgesteld.
Zoals gezegd wekt het bewustzijn van doelmatigheid een gevoel van lust op. Betreft het een
doelmatigheid met een doel, dan is het lustgevoel per definitie geïnteresseerd. Een dergelijke
doelmatigheid is immers gericht op de ‘Existenz’ van dat doel. In het geval van de doelmatigheid met
een doel gaan het vermogen om te verlangen en het gevoel van lust of onlust dan ook een relatie aan.
Het welgevallen aan het schone, daarentegen, wordt gekenmerkt door zijn interesseloosheid. Het is
een lustvol gevoel, wat impliceert dat het een doelmatigheid signaleert, maar tevens is het interesseloos,
waaruit volgt dat deze doelmatigheid geen doel kan hebben. Het lustgevoel vloeit dan ook uitsluitend
voort uit het bewustzijn van ‘die blosse Form der Zweckmässigkeit in der Vorstellung, wodurch uns
ein Gegenstand gegeben wird’ (KdU A 35/B 35) of, preciezer: dit bewustzijn is het lustgevoel. Het
smaakoordeel is, als zuiver reflecterend oordeel, immers ‘tautegorisch’: het bewustzijn van een
gemoedstoestand is die gemoedstoestand zelf (cf. 1.3.). Aangezien de door het smaakoordeel
gesignaleerde doelmatigheid louter subjectief en formeel is en bijgevolg niet gericht op de realisering
van een object, is ze niet praktisch en is ze geheel onafhankelijk van het vermogen om te verlangen.
Ze is uitsluitend gericht op het behoud van de voorstelling en

1

Het betreft hier zgn. ‘vrije schoonheden’ (cf. 2.3.), die normaliter uitsluitend op de subjectieve doelmatigheid van
hun vorm worden beoordeeld, en daardoor aanleiding geven tot de ‘zuiverste’ smaakoordelen. De voorbeelden die
Kant in zijn bespreking van de ‘vrije schoonheid’ geeft, liggen dan ook in dezelfde lijn als de hier geciteerde. Zo
vermeldt Kant de tatoeages van ‘de Nieuwzeelanders’, waarvan hij eveneens de ‘vrije regelmaat’ beklemtoont (‘mit
[...] leichten doch regelmässigen Zügen’, KdU A 50/B 50).
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de erdoor veroorzaakte ‘disposition euphonique’1 van de kenvermogens en schort met het oog daarop
het subsumeren van de voorstelling onder een begrip - de eigenlijke werking van de kenvermogens,
die normaliter op deze subjectieve harmonie zou moeten volgen - op. Om ons van de subjectieve
doelmatigheid van een ‘mooi’ object bewust te worden, moeten we er dus bij stilstaan (‘weilen’ (KdU
A 37/B 37)).
De doelmatigheid die het smaakoordeel signaleert, is dus louter formeel. Schoonheid heeft enkel te
maken met de vorm van een object, en het smaakoordeel is alleen zuiver als het interesseloos is. Die
eigenschap onderscheidt het zoals we hebben gezien van het oordeel over het aangename, waarin het
welgevallen wordt bepaald door de materie van het object. Het welgevallen aan het aangename, dat
dus enkel een ‘bloss empirisches Wohlgefallen’ (KdU A 39/B 39) is, heeft twee varianten, die door
Kant respectievelijk ‘prikkels’ en ‘ontroeringen’ (‘Reize und Rührungen’, KdU A 38/B 38) worden
genoemd en die corresponderen met de twee varianten van het esthetisch oordeel. Prikkels, waaronder
Kant een onmiddellijk welgevallen aan het aangename verstaat, zijn het empirische (‘onzuivere’)
equivalent van het welgevallen aan het schone. Ontroeringen, dan weer, vervullen de rol van
‘aangename’ tegenhangers van het verheven gevoel. Zij zijn immers een door een onaangenaam
gevoel bemiddeld welgevallen aan het aangename, zoals het welgevallen aan het verhevene (aan de
formele doelmatigheid van het subject) pas kan ontstaan door bemiddeling van een onlustgevoel (aan
de formele ondoelmatigheid van een object). In beide gevallen wordt het welgevallen dus ‘nur
vermittelst augenblicklicher Hemmung und darauf erfolgender stärkerer Ergiessung der Lebenskraft
gewirkt’2.
Het smaakoordeel beoordeelt een object op zijn subjectieve doelmatigheid. Nu kan men een object
natuurlijk ook op zijn objectieve doelmatigheid beoordelen. Daartoe moet men er echter eerst een
begrip van hebben ‘was es für ein Ding sein solle’ (KdU A 45/B 45). Stemt het object met dat begrip
overeen, dan spreekt men van de volkomenheid van dat object. Het oordeel over de schoonheid en
dat over de volkomenheid verschillen dus fundamenteel van elkaar, aangezien het smaakoordeel de
vorm van een object onmiddellijk, zonder begrippen, met het gevoel van lust of onlust in verband
brengt. Toch zijn er nogal wat gevallen waarin het oordeel over de schoonheid van een object het
oordeel over de volkomenheid ervan vooronderstelt. Om die reden voert Kant het onderscheid in
tussen vrije schoonheid (‘pulchritudo vaga’) en afhankelijke schoonheid (‘pulchritudo adhaerens’)
(KdU A 48/B 48). In de vrije schoonheid is het smaakoordeel zuiver, omdat het zonder enige
conceptuele bemiddeling wordt geveld. In de afhankelijke schoonheid, daarentegen, is het smaakoordeel
onzuiver, omdat het wél een begrip veronderstelt, te weten het begrip van de volkomenheid van het
object. Het oordeel over de schoonheid wordt hier mede bepaald door het oordeel over de volkomenheid
en is bijgevolg door conceptualiteit ‘besmet’.
Zuivere smaakoordelen worden blijkens Kants voorbeelden (bloemen, een aantal dieren van de
‘lagere soorten’, lofwerk op behang, instrumentale muziek, ‘Zeichnungen à la
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J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 38.
KdU A 43/B 43. We komen hierop terug in 3.4.
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grecque’ (KdU A 49/B 49)) vooral geveld naar aanleiding van objecten met een vorm die op een
opvallende wijze blijk geeft van wat we hierboven ‘vrije regelmaat’ hebben genoemd en die we niet
of nauwelijks ‘unter einem bestimmten Begriffe’ (KdU A 49/B 49) denken van wat ze zouden moeten
zijn. Dat laatste lijken we met een heel groot aantal objecten echter wél te doen. Zo oordelen we
volgens Kant zelden over de schoonheid van een mens zonder een begrip van wat een mens dient te
zijn.1 Voorts lijkt met name alles wat kunstmatig is geproduceerd (inclusief de ‘schone kunsten’)
doorgaans aanleiding te geven tot onzuivere, door een begrip van de volkomenheid van het object
bepaalde smaakoordelen - hetgeen ook te verwachten valt: aan het gros van de menselijke
voortbrengselen gaat immers een idee vooraf van wat het uiteindelijke product zou moeten zijn.
Bijgevolg is ‘le jugement sur le beau artificiel [...] pratiquement toujours un jugement de goût
appliqué’2. De hierboven genoemde ‘kunst’-voorbeelden van ‘vrije schoonheden’ zijn uitzonderingen
en worden niet toevallig gekenmerkt door hun abstracte, begrippenloze (‘durch keinen Begriff eines
Zwecks gedacht’, KdU A 45/B 46) en niet-representerende kwaliteit.3 Begrippenloosheid en abstractie
zijn dan ook dé sleutelwoorden wanneer Kant erop wijst dat het niet onmogelijk is om een object dat
normaal tot een onzuiver smaakoordeel aanleiding geeft, toch ‘zuiver’ te beoordelen ‘wenn der
Urteilende entweder von diesem Zwecke keinen Begriff hätte oder in seinem Urteile davon
abstrahierte.’4
Intussen blijkt dat Kant zich gedwongen ziet het terrein van het ‘zuivere smaakoordeel’ steeds verder
in te perken. Had hij eerder al de ‘Reize'en ‘Rührungen’ (waaronder bijna alle vormen van welgevallen
aan klanken en kleuren) uitgesloten, nu moet hij ook de smaakoordelen naar aanleiding van objecten
die we gewoonlijk in samenhang met het begrip van hun volkomenheid denken, weren. Dat geeft te
denken, ook en vooral wanneer men zich de aard van de schoonheid in onze door technologie beheerste
en in toenemende mate ‘gedenatureerde’ samenleving voor ogen voert. De kansen dat vrije, natuurlijke
of toch ten minste zonder voorafgaand begrip van het voort te brengen object geproduceerde vormen
zich aan ons voordoen - en bijgevolg ook de kansen op ‘zuivere schoonheden’ en ‘vrije smaakoordelen’
- lijken immers steeds geringer te worden. Of het nu auto's, PC's, televisieprogramma's, strijkbouten,
sportcomplexen of snelwegen betreft, telkens gaat aan de objecten in kwestie een begrip vooraf ‘als
Grund der Möglichkeit des Gegenstandes selbst’ (KdU A 45/B 45), dat zegt ‘was das Ding sein soll’
(KdU A 49/B 50) en dat ook ons
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Hetzelfde lijkt te gelden voor de meeste andere ‘organismes biologiques’ (J.-M. Schaeffer, L'art de l'âge moderne,
52) van een hogere orde. Kant zelf geeft het voorbeeld van een paard (cf. KdU A 49/B 50).
J.-M. Schaeffer, L'art de l'âge moderne, 51.
Cf. hierbij J.-M. Schaeffer, L'art de l'âge moderne, 53; en E. Schaper, Studies in Kant's Aesthetics, 82-83.
KdU A 51-52/B 52. Mijn cursief. Voor een uitgebreide discussie van het onderscheid vrije/afhankelijke schoonheid
zie E. Schaper, Studies in Kant's Aesthetics, 78-98.
Guillermit gelooft op grond hiervan dat ‘l'abstraction dans l'art moderne’ te verklaren valt als een streven naar ‘un
pur jeu, valant pour et par soi-même, de formes’ (Critique de la faculté de juger esthétique de Kant, 33). Deze
verklaring, die van de abstracte kunst van de avant-garde een formalisme maakt, gaat uiteraard lijnrecht in tegen
Lyotards opvatting, die het werk van Malevitsj, Kandinsky e.a. veel meer ziet als een ‘verheven’ poging tot ‘negative
Darstellung’ van het onpresenteerbare. Cf. hierbij Hoofdstuk 3.3.
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smaakoordeel mede bepaalt.1 Steeds meer valt schoonheid voor ons samen met de schoonheid van
de perfectie, waarbij de vormen die ons gegeven worden, niet los kunnen worden gezien van
conceptualiteit en objectieve doelmatigheid.
De gevolgen van het feit dat schoonheid voor ons vaak nog haast uitsluitend met afhankelijke
schoonheid gelijk te stellen valt, zijn ingrijpend. Het is immers juist de vrije schoonheid die in Kants
esthetica een sleutelrol krijgt toegewezen, omdat wij alleen naar aanleiding van vrije (natuurlijke of
toch minstens spontaan tot stand gekomen) vormen de natuur in haar - weliswaar louter subjectieve,
formele - doelmatigheid ervaren. De zuivere schoonheid is het directe welgevallen aan de
overeenstemming van een vorm met onze kenvermogens. Welnu, de vorm is datgene waarin de dingen
‘zich geven’2. In het zuivere welgevallen aan het schone ervaren wij de vorm als doelmatig voor onze
kenvermogens. De natuur lijkt dan niet eenvoudigweg gegeven, maar gegeven voor ons (‘eine Natur
“für uns”’3), en we hebben het gevoel dat ze zich, zij het in een onverstaanbaar ‘Chiffreschrift’4 tot
ons richt. In het zuivere welgevallen aan het schone wordt de kloof tussen feiten en waarden, de
zinnelijke wereld van het (natuurlijke) object en de bovenzinnelijke wereld van het (vrije) subject
bijgevolg ten minste in ons gevoel voor even overbrugd.5
In het geval van de afhankelijke schoonheid ligt de situatie geheel anders, aangezien daar van een
spontane en directe overeenstemming tussen vorm en kenvermogens geen sprake kan zijn. Het
welgevallen aan de vorm van een object vooronderstelt daar immers het begrip van de volkomenheid
van dat object. De genoemde overeenstemming is bijgevolg van bij het begin afhankelijk van
conceptualiteit, gemedieerd en niet-spontaan. De ervaring van de afhankelijke schoonheid kan daardoor
nooit de waarde krijgen van een signaal (‘Wink’, KdU A 167/B 169) van de natuur aan ons. Valt de
schoonheid die onze samenleving karakteriseert in toenemende mate samen met de afhankelijke
schoonheid, dan kan zij steeds minder de functie vervullen die ze in de Kritik der Urteilskraft te
vervullen krijgt: de functie van een (door het gevoel gesignaleerde, ‘alsof’-)overgang tussen het
zinnelijke en het bovenzinnelijke. In deze ‘Krise des Schönen’6 - die tevens een crisis van de ‘geving’
(‘retrait de la donation’7) is omdat onze omgang met de vormen waarin iets zich geeft, steeds meer
door concepten wordt gedetermineerd (‘l'intervention massive et hégémonique du concept’8)
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Zoals kan worden verwacht is het ook deze ‘schoonheid van de perfectie’ die ons door de wervingsindustrie als
ideaal wordt voorgehouden. In een recente advertentie van het automerk Porsche komt dat op frappante wijze tot
uiting: een uitermate mooie foto van een Porsche-wagen wordt becommentarieerd met de slogan: ‘PORSCHE.
What a sportscar ought to be.’ Het begrip van de volkomenheid van het object bepaalt het smaakoordeel.
‘la forme est ce qui donne la donnée’ (J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 61).
B. Küster, Transzendentale Einbildungskraft und ästhetische Phantasie, 8.
KdU A 168/B 170. Cf. ook J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 169; id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 71 en
221; en 6.1.
Cf. hierbij J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 60.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 13. Elders spreekt Lyotard van een ‘obsolescence du beau, qui verse au Kitsch’
(Les lumières, le sublime, 80). Zie verder ook Hoofdstuk 3.2.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 124. Elders spreekt hij van een ‘Unempfindsamkeit’ (Grundlagenkrise, 14 en 23-24) of
een ‘anesthésie’, in de betekenis van: een ‘ongevoeligheid’ voor ‘l'aisthèsis, en tant que matière donnée en forme,
qui donne occasion au goût, au plaisir esthétique’ (Heidegger et ‘les juifs’, 15). Zie verder ook id., Les lumières,
le sublime, 80-81; en J. Georg-Lauer, Das ‘postmoderne Wissen’ und die Dissens-Theorie von Jean-François
Lyotard, 195.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 120.
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en het gegevene steeds meer samenvalt met het (volgens begrippen van volkomenheid) geproduceerde
- ziet Lyotard een van de redenen waarom de ‘moderne’ en ‘postmoderne’ esthetica's beide, zij het
op een verschillende manier (cf. Hoofdstuk 3.5.), esthetica's van het verhevene zijn. Hij ontwaart
immers een fundamentele ‘affinité des esthétiques sublimes avec l'époque de la technique’1, die hierin
bestaat dat in beide het ‘arme’, on-middellijke contact met de vorm van het object (‘l'accueil immédiat
à ce qui se donne’2), zijn pure gegevenheid in ruimte en tijd,3 zoals die zich nog wel in de ervaring
van de natuurschoonheid laat ervaren, onmogelijk lijkt te zijn geworden. Die analogie mag ons er
volgens Lyotard echter niet toe verleiden om de ‘ongevoeligheid’ die onze samenleving in toenemende
mate karakteriseert en de ‘anesthesie’ van de (post)moderne verheven kunst zonder meer met elkaar
te identificeren, of om te geloven dat de tweede geen kritiek zou impliceren op de eerste.4
Het zuivere smaakoordeel wordt dus bij uitstek geveld naar aanleiding van de spontane, vrije en
tegelijk regelmatige vormen van de natuur. Kants esthetica is er dus au fond een van de
natuurschoonheid.5 We hebben weliswaar gezien dat er een beperkt aantal artistieke uitingen zijn
(bijvoorbeeld instrumentale muziek, ‘vrije tekeningen’ zoals in lofwerk) die aanleiding kunnen geven
tot een zuiver smaakoordeel. Centrale kunstvormen als schilder- en beeldhouwkunst, architectuur en
literatuur horen daar echter niet bij. De producten van deze kunsten kunnen de vrije schoonheid enkel
benaderen, wanneer ze zo natuurlijk mogelijk zijn en elke indruk van opzet maximaal vermijden (cf.
KdU A 177/B 179). De kunstschoonheid moet zich in Kants ogen dus naar het model van de
natuurschoonheid richten.6 De kunstenaar die de ‘Naturgabe’ (KdU A 178/B 181, mijn cursief) heeft
om aan zijn kunst een volmaakte vanzelfsprekendheid mee te geven, is het genie.7

2.4. Het smaakoordeel volgens de modaliteit: ‘exemplarische Notwendigkeit’
Van elke voorstelling kan men zeggen dat ze met lust verbonden kan zijn (mogelijkheid). Wat ik
‘aangenaam’ vind, is (in mij) met lust verbonden (werkelijkheid). Wat ik ‘mooi’ vind, lijkt me met
lust verbonden te moeten zijn (noodzakelijkheid). Daarmee hebben we de aard van de verbindingen
tussen voorstellingen en het gevoel van lust of onlust beschreven volgens de

1
2
3

4
5
6
7

J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 92.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 122.
Terwijl de schoonheidservaring alleen maar mogelijk is dankzij ‘une passibilité à l'espace et au temps, formes
nécessaires de l'aisthèsis’ (L'inhumain, 121), vereist het verhevene immers juist het failliet van de vorm, en daarmee
ook van ‘l'espace et le temps comme ce par et dans quoi quelque chose nous arrive’ (ibidem 122; zie ook ibidem
123): ‘Le sentiment du sublime se manifeste quand la présentation de formes libres fait défaut. Il est compatible
avec l'in-forme.’ (Ibidem 124; zie verder ook 3.2.)
Cf. J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 80-81; en Hoofdstuk 3.2.
Zie ook KdU A 167/B 169; R. Scruton, Kant, 87; J.-M. Schaeffer, L'art de l'âge moderne, 47; en T. Cohen & P.
Guyer, Essays in Kant's Aesthetics [Introduction], 6.
Cf. hierbij B. Küster, Transzendentale Einbildungskraft und ästhetische Phantasie, 22.
Cf. KdU A 177-201/B 181-203. Zie hierbij ook G. Deleuze, La philosophie critique de Kant, 81-83. Voor een
verhelderende bespreking van de - door Kant op een erg aarzelende en inconsistente manier behandelde genieproblematiek zie J.-M. Schaeffer, L'art de l'âge moderne, 54f.
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drie categorieën van modaliteit, zoals die terug te vinden zijn in de tafel van de categorieën in de
eerste Kritik. Alleen worden de categorieën daar gebruikt om de verbinding van een (logisch) subject
en een predikaat in het kennisoordeel te karakteriseren. De noodzakelijkheid die we aan het
smaakoordeel toeschrijven mag bijgevolg niet met de gewone, theoretisch-objectieve noodzakelijkheid
worden verward. Dat zou immers impliceren dat we a priori weten dat iedereen effectief ons
welgevallen aan de vorm van een door ons als mooi beoordeeld object zal delen. De noodzakelijkheid
van het smaakoordeel is dan ook niet apodictisch maar slechts exemplarisch: we beschouwen het als
een voorbeeld van een algemene, maar onformuleerbare regel, en op grond daarvan eisen we dat
iedereen ermee instemt.1
De in het smaakoordeel vervatte vooronderstelling dat iedereen met het oordeel behoort (‘solle’2)
in te stemmen, vindt zijn oorsprong in ‘einen Grund [...], der allen gemein ist’ (KdU A 63/B 63). Het
smaakoordeel moet dus berusten op een principe, dat echter niet objectief kan zijn omdat het
smaakoordeel nooit een onvoorwaardelijke noodzakelijkheid kan bezitten. Bijgevolg moet het om
een subjectief principe gaan, dat door het gevoel en niet door begrippen algemeengeldige oordelen
velt over wat wel of niet bevalt. Dit principe noemt Kant de sensus communis (‘Gemeinsinn’3). Elk
smaakoordeel wordt uitgesproken onder de vooronderstelling van zo'n ‘gemeinsame Sensibilität oder
Rezeptivität’4. Om de legitimiteit van die vooronderstelling aan te tonen, baseert Kant zich op de
volgende redenering: aangezien kennisoordelen objectief zijn, moeten ze zich ook algemeen laten
meedelen. Nu gaat elk kennisoordeel gepaard met een bepaalde gemoedstoestand, die voortvloeit uit
de graad van overeenstemming van de kenvermogens (verbeeldingskracht en verstand) met de
voorstelling van het object dat aan die kenvermogens wordt voorgelegd. Deze gemoedstoestand, die
het smaakoordeel bepaalt, vormt derhalve de subjectieve maar ‘notwendige Bedingung der allgemeinen
Mitteilbarkeit unserer Erkenntnis’ (KdU A 65/B 66), en moet zich dus net als het kennisoordeel zelf
algemeen laten mededelen. Welnu, de algemene mededeelbaarheid van een gevoel vooronderstelt
een sensus communis.5
Wie een smaakoordeel velt, beschouwt dit als een voorbeeld van een oordeel van de sensus
communis. Precies daarom noemt Kant de noodzakelijkheid waarop het smaakoordeel aanspraak
maakt exemplarisch. Het probleem is alleen dat niemand ooit kan bewijzen onder dat principe ‘richtig
subsumiert zu haben’6. Twee tegenstrijdige smaakoordelen beroepen zich dus allebei op de sensus
communis zonder dat ooit een definitieve uitspraak kan worden verwacht over de rechtmatigheid van
hun ‘subsumptie’. Daardoor blijft de sensus communis
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Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 30 en 240; id., Grundlagenkrise, 18-19; en P. Crowther,
The Kantian Sublime: From Morality to Art, 61.
KdU A 62/B 63. Over de aard van dit ‘sollen’ zie E. Schaper, Studies in Kant's Aesthetics, 20-21; en J.-F. Lyotard,
Leçons sur l'Analytique du sublime, 206 en 245.
KdU A 63/B 64. Cf. ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 109.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 19.
Zie hierbij J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 33 en 241-244; en P. Crowther, The Kantian Sublime:
From Morality to Art, 62.
KdU A 66/B 67. Zie ook KdU A 150/B 152.
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‘eine bloss idealische Norm’ (KdU A 66/B 67), een gevoelsgemeenschap als ‘horizon d'unisson’1 van
het zuivere esthetische oordeel.

2.5. ‘Gesetzmässigkeit ohne Gesetz’
Kants behandeling van het smaakoordeel volgens de indeling van de categorieën, resulteert in een
aantal ‘monstres logiques’2: het berust op een welgevallen, maar is toch vrij van interesse; het wordt
gekenmerkt door een aanspraak op algemene instemming, terwijl die algemene instemming in de
realiteit zelden of nooit aanwezig blijkt te zijn; het typeert de voorstellingen die tot het
ongeïnteresseerde welgevallen aanleiding geven als doelmatig, maar kan geen doel formuleren; en
het kent zichzelf een noodzakelijkheid toe, die bij nader inzien enkel ‘exemplarisch’ blijkt te zijn.
Kortom: ‘However we approach the idea of beauty we find [...] paradox emerging.’3 Dit paradoxale
karakter van het smaakoordeel hangt samen met de intermediaire positie die het bekleedt tussen het
louter empirische oordeel over het aangename en het kennisoordeel:4 enerzijds is het smaakoordeel
gefundeerd op het gevoel en daardoor gedoemd om subjectief te blijven, anderzijds signaleert het de
doelmatigheid van een voorstelling voor de kenvermogens. Daardoor staat het tussen het vrije,
particuliere, regelloze van de pure zinnelijkheid en het wetmatige, algemene, regelmatige van de
kenvermogens in. Dat verklaart waarom het mogelijk en zelfs verhelderend is om het smaakoordeel
met behulp van de categorieën te karakteriseren. Tegelijk maakt het begrijpelijk waarom die
beschrijving nooit probleemloos zal kunnen geschieden: het smaakoordeel is immers een esthetisch
en geen cognitief oordeel, zodat de categorieën hier enkel analogisch, als ‘fil conducteur’5, kunnen
worden gebruikt:
les concepts purs, ne s'appliquent au sentiment qu'à la condition [...] de se plier à sa
résistance et de gauchir, pour lui être fidèles, les droites synthèses qu'ils autorisent dans
leur domaine. Il sera ainsi montré quatre fois que le goût ne se laisse comprendre par la
catégorie qu'au prix d'échapper à sa logique.6
De verbeeldingskracht, die in de eerste Kritik enkel de rol van nederige dienstmaagd van het verstand
kreeg toegewezen, functioneert hier als autonome, minstens evenwaardige partner, volgens een vrije
wetmatigheid - een wetmatigheid zonder wet, dus, aangezien alleen het verstand wetten kan geven.
Hierboven hadden we al opgemerkt dat precies die vrije regelmaat vaak karakteristiek blijkt te zijn
voor de vormen die we als ‘mooi’ ervaren. Kant bevestigt dat hier expliciet: ‘wo nur ein freies Spiel
der Vorstellungskräfte [...] unterhalten
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J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 33.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 67.
R. Scruton, Kant, 81. Zie verder ook M. Frank, Einführung in die frühromantische Ästhetik, 54-55.
Cf. hierbij ook T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 85 en 94-95; en M. Frank, Einführung in die
frühromantische Ästhetik, 67.
L. Guillermit, Critique de la faculté de juger esthétique de Kant, 110.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 64. Zie ook ibidem 30-31 en 67; en R. Makkreel,
Imagination and Interpretation in Kant, 53.
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werden soll, [...] wird die Regelmässigkeit, die sich als Zwang ankündigt, so viel möglich vermieden’
(KdU A 70/B 71). Mooie vormen moeten doelmatig maar tegelijk ‘ungesucht’ (KdU A 71/B 72) zijn.
Kant heeft daarbij andermaal vooral natuurvormen in gedachten, omdat de natuur ‘keinem Zwange
künstlicher Regeln unterworfen ist’ (KdU A 71/B 72), en het genieten van de vormen van een
natuurobject bijgevolg niet bemiddeld hoeft te worden door een begrip van de volkomenheid van dat
object.

3. Van het schone naar het verhevene

3.1. Overeenkomsten tussen het schone en het verhevene
In 1. en 2. hebben we ruim aandacht besteed aan Kants inleiding op de Kritik der Urteilskraft en aan
de ‘Analytik des Schönen’, omdat een maximaal begrip van de vaak duistere, weinig systematische
en gecomprimeerde tekst1 van de ‘Analytik des Erhabenen’ een goede voorkennis vereist van de
architectuur van de kritische filosofie en van de aard van het smaakoordeel.2 Kant begint zijn
beschouwingen over het verhevene trouwens met een vergelijking van het oordeel over het schone
met dat over het verhevene. Zoals hij dat wel vaker doet, gaat hij daarbij in het construeren van
analogieën tussen beide oordelen eerst erg ver, om ze vervolgens tot op grote hoogte weer te
‘deconstrueren’3.
Het smaakoordeel en het oordeel over het verhevene zijn allebei esthetische oordelen.4 Ze worden
geveld door het reflecterende oordeelsvermogen, dat oordeelt op grond van wat het gevoel van lust
of onlust signaleert. Het zijn derhalve niet alleen geen cognitieve uitspraken, ze mogen ook niet
worden verward met ‘zinnenoordelen’ (die zich op grond van
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Dat verklaart ook waarom onze uiteenzetting over deze ‘Analytik’ niet dezelfde overzichtelijkheid zal hebben als
die over de ‘Analytik des Schönen’. Ze zal veeleer het karakter moeten aannemen van een zo scrupuleus mogelijke
‘explication de texte’ (J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 9). Enige repetitiviteit zal daarbij
onvermijdelijk zijn.
We hanteren met opzet de term ‘maximaal begrip’ omdat de ‘Analytik des Erhabenen’ niet alleen ‘formidably
difficult’ (P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 2; zie ook Lyotard, Das Undarstellbare - wider
das Vergessen, 319) is, maar ook ‘les marques à la fois matérielles et doctrinales d'une intercalation ultérieure’ (M.
Souriau, Le jugement réfléchissant dans la philosophie critique de Kant, 74) vertoont, en verschillende, elkaar niet
zelden tegensprekende stadia van zijn denken over deze problematiek bevat. Het is daardoor bij uitstek een onderdeel
van Kants denken dat om een kritische ‘Weiterentwicklung’ vraagt. Zie hierbij D. Crawford, The Place of the
Sublime in Kant's Aesthetic Theory, 177-179; L. Guillermit, Critique de la faculté de juger esthétique de Kant,
105; en M. McCloskey, Kant's Aesthetic, 104.
Om dezelfde reden ziet Lyotard zich gedwongen ruim een vierde van zijn lijvige Leçons sur l'Analytique du sublime
aan een uiteenzetting over de functie van de oordeelsvermogen in de kritische filosofie en over het smaakoordeel
te besteden, voor hij aan de eigenlijke behandeling van het verhevene kan toekomen.
Lyotard spreekt in dit verband dan ook van ‘[des] concessions à la convenance des deux sentiments esthétiques dont la plupart seront annulées par l'analyse ultérieure’ (Leçons sur l'Analytique du sublime, 78; zie ook ibidem
93).
Cf. ook verderop KdU A 98/B 99; en verder: J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 172; id., Leçons sur l'Analytique
du sublime, 38-40, 51, 69 en 73; C. Pries, Der Widerstreit, das Erhabene, die Kritik, 42; en R. Makkreel, Imagination
and Interpretation in Kant, 77.
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een gewaarwording erover uitspreken of iets al dan niet aangenaam is) of met logisch-bepalende
oordelen over het goede, die de bemiddeling van begrippen vereisen. Dat impliceert meteen dat ze
allebei interesseloos zijn. Ze vinden hun aanleiding immers in de ‘blosse Darstellung’ (cf. KdU A
73/B 74), en de ‘Existenz’ van het voorgestelde object is dan ook in geen van beide gevallen wezenlijk
voor het oordeel. Op het eerste gezicht ontstaat dat welgevallen ook telkens op dezelfde manier: uit
de relatie van het voorstellingsvermogen (de verbeeldingskracht) met het - of preciezer: een - vermogen
van de begrippen naar aanleiding van een voorstelling, waarbij met name dat laatste vermogen een
‘Beförderung’ (KdU A 74/B 75) krijgt. Voorts lijken beide oordelen ook naar de kwantiteit overeen
te komen: logisch gezien betreft het enkel individuele (‘einzelne’(KdU 73/B 74)) oordelen, als
esthetische oordelen maken ze echter allebei aanspraak op algemene geldigheid (‘allgemeingültig’
(KdU A 73/B 74)).1

3.2. Verschillen: formele doelmatigheid versus vormloosheid
Tegenover deze overeenkomsten staan echter aanzienlijke verschillen (‘namhafte Unterschiede’ (KdU
A 74/B 75)), die een aantal van de hierboven opgesomde gelijkenissen meteen sterk relativeren. Een
eerste opmerkelijk verschil is dit:
Das Schöne der Natur betrifft die Form des Gegenstandes, die in der Begrenzung besteht;
das Erhabene ist dagegen auch an einem formlosen Gegenstande zu finden, sofern
Unbegrenztheit an ihm oder durch dessen Veranlassung vorgestellt und doch Totalität
derselben zugedacht wird2.
Deze passage illustreert duidelijk wat we hierboven het gecomprimeerde karakter van de ‘Analytik
des Erhabenen’ hebben genoemd. Wie niet met Kants kritische filosofie vertrouwd is, kan ze niet
begrijpen zonder enige toelichting. Die zullen we hier dan ook kort proberen te geven.
In 2. hebben we, zonder daar toen dieper op in te gaan, vastgesteld dat het welgevallen aan het
schone volgens Kant zijn aanleiding vindt in de vorm van het object, en niet in de materie ervan. Om
precies te weten wat Kant met beide termen bedoelt, moeten we teruggrijpen naar de transcendentale
esthetica uit de eerste Kritik. Eerder (cf. 2.3.) hadden we al gezien dat de natuur ‘zich geeft’ in de
vormen. Wat zegt de eerste Kritik hier nu over? Welnu, als iets aan ons verschijnt, dan kunnen we
volgens Kant aan dat verschijnsel een materieel en een formeel aspect onderscheiden. De materie is
‘wat zich geeft’ of, in kantiaanse termen, datgene wat met de gewaarwording overeenkomt (‘was der
Empfindung korrespondiert’, KdrV A 20/B 34). De vorm, daarentegen, is ‘datgene waarin iets gegeven
wordt’.3 Zij zorgt ervoor dat ‘das Mannigfaltige der Erscheinung in gewissen Verhältnissen
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Zie bij deze passage J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 77-78.
KdU A 74/B 75. Zie ook KdU A 130-131/B 132.
Zie voor het onderscheid vorm/materie ook P.F. Strawson, The Bounds of Sense, 59.
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geordnet werden kann’ (KdrV A 20/B 34). De vorm is het a priori element van de zinnelijkheid, dat
orde oplegt aan de chaos van de aan de zinnen gegeven materie. Ze doet dat door deze chaos te
organiseren in de ruimte en in de tijd, die dus beide noodzakelijke voorstellingen a priori zijn. Samen
vormen ze ‘die besonderen Bedingungen der Sinnlichkeit’ (KdrV A 27/B 43).1 Aangezien ruimte en
tijd enkel datgene kunnen organiseren wat aan onze zinnen gegeven wordt, kunnen uiteraard alleen
verschijnselen, en bijvoorbeeld geen ‘Dinge an sich’, vorm aannemen, d.i. in ruimte en tijd gegeven
worden.2 De beide ‘Bedingungen’ van de zinnelijkheid zijn dus niet alleen (voor ons) algemeen geldig,
ze zijn ook beperkend: ze geven het domein van het voorstelbare aan. In tijd en ruimte worden alleen
verschijnselen gegeven, die daardoor meteen ook bepaald, begrensd en eindig zijn. Vandaar, in de
geciteerde passage: ‘die Form des Gegenstandes, die in der Begrenzung besteht’. Vandaar ook, bij
Lyotard: ‘qu'est-ce qu'une forme? Une limitation, une ‘“Begrenzung”.’3 Het onbepaalde, onbegrensde
(‘Unbegrenztheit’) en absolute kan dus niet in een vorm, d.i. in tijd en ruimte, worden gegeven: ‘das
Unbedingte [wird] nicht an Dingen, so fern wir sie kennen (sie uns gegeben werden), [...] angetroffen’4.
Conclusie: ‘Le sans-forme est [...] le sans-limite, la “Unbegrenztheit”’5.
Dit verklaart waarom het verhevene ook, en zelfs bij uitstek, ‘an einem formlosen Gegenstande’
te vinden is. Het verheven gevoel ontstaat immers, zoals we zullen zien, uit de poging om het
onpresenteerbare (onbepaalde, onbegrensde,6 absolute) toch te presenteren - om datgene wat per
definitie geen vorm kan hebben, toch in tijd en ruimte voor te stellen.7 Welnu, sommige objecten
kunnen we juist door hun vormeloosheid als ‘analoga’ (‘une quasi-présentation de cet objet qui n'est
pas présentable’8) van deze onpresenteerbare objecten ervaren:
le sans-forme suggère immédiatement quelque concept de la raison spéculative puisque
l'objet d'un tel concept est par définition interdit de présentation et qu'il n'y a pas de
présentation sans forme.9
Dergelijke objecten lijken een bres in de geving (‘eine Bresche im Gegebenen’10) te slaan, zoals ideeën
dat zouden doen wanneer we ze proberen voor te stellen.1
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Zie verder ook P.F. Strawson, The Bounds of Sense, 60; R. Scruton, Kant, 29; en E. Escoubas, Kant ou la simplicité
du sublime, 83.
‘[...] das alles, was im Raume oder der Zeit angeschauet wird, mithin alle Gegenstände einer uns möglichen Erfahrung,
nichts als Erscheinungen [...] sind’ (KdrV A 490-491/B 518-519; zie ook KdU A 114/B 116).
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 78. Zie ook ibidem 128 en 153.
KdrV B XX. Zie verder ook KdrV B 149; J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 157-158; id.,
Grundlagenkrise, 25; en id., L'inhumain, 138.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 78. Zie ook J.-L. Nancy, L'offrande sublime, 51-52.
Lyotard spreekt in verband met het verheven gevoel dan ook van een ‘désir d'illimitation’ (Leçons sur l'Analytique
du sublime, 75; zie ook ibidem 128).
Cf. hierbij M. Nahm, ‘Sublimity’ and the ‘Moral Law’ in Kant's Philosophy, 517.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 92.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 79. Zie ook ibidem 91 en 143: ‘le zéro de la présentation
[...] est le corrélat de l'infini absolu’. Zie ten slotte ook het einde van de ‘Allgemeine Anmerkung’, waar
Kant het over de ‘negative Darstellung’ heeft. (Cf. KdU A 123-124/B 124-125)
J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 321. Zie ook ibidem 328.
Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 38; en C. Pries, Der Widerstreit, das Erhabene, die
Kritik, 46.
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Toch is het kennelijk ook weer niet zo dat alle objecten die aanleiding geven tot het verheven gevoel
ook vormeloos moeten zijn. Immers, ‘das Erhabene ist [...] auch an einem formlosen Gegenstande
zu finden’2. Zoals dat met het het schone het geval is, kan alleen het gevoel van lust of onlust er echt
uitsluitsel over geven welke objecten als verheven worden ervaren. Pas nadien kan men proberen na
te gaan of die objecten zekere gemeenschappelijke kenmerken vertonen. Het gaat daarbij echter om
vaststellingen a posteriori. Net zoals voor het schone kunnen voor het verhevene geen a priori regels
worden geformuleerd. Dat belet intussen niet dat uit de genoemde vaststellingen in de derde Kritik,
en inzonderheid wanneer het natuurobjecten betreft, bijna altijd dezelfde conclusies kunnen worden
getrokken: in tegenstelling tot ‘mooie’ objecten, die normaliter een ‘subjectief-doelmatige’ en
‘vrij-regelmatige’ vorm hebben, worden ‘verheven’ objecten doorgaans door precies het omgekeerde
gekenmerkt: vormeloosheid (‘Unform’, KdU A XLVI/B XLVIII) of ten minste een niet-doelmatige
vorm (‘zweckwidrig’, KdU A 75/B 76), en chaos en wanorde in plaats van regelmaat. Zo toont de
natuur, wanneer ze aanleiding wordt tot het verheven gevoel, zich vaak ‘in ihrem Chaos oder in ihrer
wildesten regellosesten Unordnung und Verwüstung’ (KdU A 77/B 78). Het verhevene lijkt als het
ware enkel te kunnen ontstaan op de puinen van het schone (‘les ruines de la concordance des facultés,
qui faisait le plaisir du beau’3).

3.3. Verschillende partners voor de verbeeldingskracht: verstand versus rede
De vraag hoe dat precies komt - anders gezegd: waarom het verheven gevoel wél zijn aanleiding kan
vinden in vormeloze objecten, en het schone niet - kunnen we alleen maar afdoende beantwoorden
door na te gaan wat nu juist dat gevoel veroorzaakt. Hierboven hadden we gezien dat het welgevallen
aan het schone én dat aan het verhevene ontstaan uit de relatie tussen het voorstellingsvermogen (de
verbeeldingskracht) en een vermogen van de begrippen naar aanleiding van de voorstelling van een
object. Wij beschikken namelijk over twee dergelijke vermogens: het verstand en de rede. In 2. hadden
we gezien dat het welgevallen aan het schone zich voordoet wanneer de vorm waarin het gegevene
zich presenteert, wordt ervaren als doelmatig voor onze kenvermogens, met andere woorden als
uitermate geschikt voor verdere verwerking door de verbeeldingskracht en het verstand, zonder dat
die verwerking ook effectief plaatsvindt. De activiteit van beide vermogens blijft beperkt tot een vrij
en harmonieus samenspel, waarbij - enigszins in tegenspraak met wat Kant in de eerste alinea van ¶
23 van de Kritik der Urteilskraft terwille van de analogie had gesteld - beide vermogens een
‘Beförderung’ krijgen (cf. KdU A 144/B 146). In de ervaring van het verhevene wordt de
vorm(eloosheid) van het object daarentegen in eerste instantie uitsluitend als negatief ervaren. De
voorstelling wordt in relatie gebracht met de
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In de praktijk zal Kant zich in de eigenlijke ‘Analytik des Erhabenen’ echter wel tot ‘vormeloze’ objecten beperken.
Dat wordt pas anders in de ‘Allgemeine Anmerkung’. Cf. hierbij ook P. Crowther, The Kantian Sublime: From
Morality to Art, 79.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 39.
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verbeeldingskracht, die er echter niets mee weet aan te vangen. De verbeeldingskracht dient normaliter
als tussenschakel tussen de zinnelijkheid en het verstand, doordat ze het zinnelijke materiaal ‘prepareert’
voor verdere verwerking door het verstand. Door het ondoelmatige karakter van de vorm waarin het
gegevene zich presenteert, ziet ze zich echter in de onmogelijkheid om een dergelijke verbinding tot
stand te brengen. Als het hierbij zou blijven, zou de vorm van het object alleen maar worden beoordeeld
als zijnde ondoelmatig voor onze kenvermogens, het object zelf zou lelijk worden gevonden en het
resulterende gevoel zou een zuiver onlustgevoel zijn.
Dat dit niet gebeurt, komt doordat ons tweede ‘vermogen van de begrippen’ hier bij het gebeuren
wordt betrokken. De aanleiding hiertoe is een analogie in het gevoel, met de volgende stappen:
1. de verbeeldingskracht wordt door de ondoelmatige vorm van een object zozeer overweldigd dat
ze een onvermogen ervaart om haar taak - het synthetiseren van het menigvuldige van de zinnelijkheid,
zodat het geschikt wordt gemaakt voor verdere verwerking door het verstand - te vervullen.1 De vorm
in kwestie is, anders gezegd, ‘gleichsam gewalttätig für die Einbildungskraft’ (KdU A 75/B 76). Het
genoemde onvermogen geeft aanleiding tot een gevoel van onlust.
2. de verbeeldingskracht ervaart een gelijksoortig, in het gevoel als een onlust2 gereflecteerd
onvermogen wanneer de rede haar opdraagt om een van haar ideeën te presenteren. Dit laatste is per
definitie ‘etwas Unmögliches’ (KdU A 251/B 254): een idee van de rede is een begrip met een
onpresenteerbaar object (‘einen Gegenstand [...], der [...] durch keine Erfahrung gegeben werden
kann’3). Hoe de verbeeldingkracht ook probeert, ze kan dit object niet in tijd en ruimte voorstellen:
‘die Einbildungskraft [...] scheitert im Versuch, eine Vorstellung zu liefern, die dieser Idee angemessen
wäre.’4 Het object blijft dus per definitie vormeloos (en dus ook ‘unbegrenzt’). Kant zelf had hierover
in de eerste Kritik al geschreven:
da man sich einen Gegenstand denkt, der [...] für uns [...] durchaus kein Gegenstand der
sinnlichen Anschauung sein kann, ist man sorgfältig darauf bedacht, von aller seiner
Anschauung [...] die Bedingungen der Zeit und des Raumes wegzuschaffen.5
Als de rede van de verbeeldingskracht eist dat zij een adequate voorstelling geeft van het object van
een van haar ideeën, dan kan de verbeeldingskracht zich nog zo inspannen, een dergelijke presentatie
zal zij per definitie nooit kunnen leveren. Deze nederlaag van de
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Zie ook C. Pries, Das Erhabene [Einleitung], 9.
Cf. J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 158.
KdrV A 681/B 709. Zie ook KdrV A 327/B 383, A 469/B 497 en A 567/B 596; Bij Lyotard: ‘That which is not
demonstrable is that which stems from Ideas and for which one cannot cite (represent) any example’ (Presenting
the Unpresentable: the Sublime, 68). Zie ook id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 18-19; en id., Leçons sur
l'Analytique du sublime, 91 en 98.
J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 159. Zie ook id., L'enthousiasme, 61.
KdrV B 71. Zie ook KdrV B 149.
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verbeeldingskracht ‘se signale dans et comme un “état” de la pensée [...] C'est une peine.’1 Toch is
de eis van de rede niet zinloos, omdat juist door de ‘Unangemessenheit’ (KdU A 76/B 77) van de
door de verbeeldingskracht geproduceerde voorstellingen de ideeën van de rede ‘rege gemacht und
ins Gemüt gerufen werden’ (KdU A 76/B 77). Om zichzelf voelbaar te maken heeft de rede, als het
vermogen van de bovenzinnelijke ideeën, de diskwalificatie en vernedering van het voorstelbare en
het vermogen van de voorstellingen (de verbeeldingskracht), én het daarmee samenhangende
onlustgevoel nodig.2
3. Als het eerste onvermogen annex onlustgevoel met het tweede in verband wordt gebracht, kan de
ondoelmatige vorm van het object dat er aanleiding toe is, worden ervaren als een ‘analogon’ in de
zinnelijkheid van de vormeloosheid waartoe de door de rede tot een even panische als vruchteloze
activiteit gedwongen verbeeldingskracht zich veroordeeld ziet. Het object in kwestie wordt dan een
door ons als dusdanig (met ons gevoel) te lezen ‘teken’ in de natuur dat er objecten zijn die zich (door
de rede) laten denken, maar zich (door de verbeeldingskracht) niet laten voorstellen - een teken, dus,
van ‘das Vorhandensein von Ideen und deren Vermögen’3.
4. Wordt het object op die manier ‘gelezen’, dan kan het - ondanks of juist door de ondoelmatigheid
van zijn vorm voor de verbeeldingskracht - aanleiding geven tot de subjectieve ervaring van een
andere, ‘höhere Zweckmässigkeit’ (KdU A 76/B 77) en bijgevolg ook tot een lustvol gevoel. Het
onvermogen van de verbeeldingskracht (dat aan de begrippen van het verstand een corresponderende
aanschouwing geeft) wekt dan het bewustzijn van de superioriteit van de rede (dat het vermogen is
van de ideeën, waaraan per definitie geen corresponderende aanschouwing kan worden gegeven).
Het gevoel van de begrensdheid van onze kenvermogens maakt met andere woorden tegelijk het ‘meer
in ons’ voelbaar - dat we altijd meer kunnen denken dan we kunnen (laten) zien en kennen. Tevens
ervaren we zo ook onze hogere, ‘bovennatuurlijke’ bestemming (‘eine von der Natur ganz unabhängige
Zweckmässigkeit in uns’ (KdU A 77/B 78)), verheven boven en vrij van ‘the humiliating limitation
of sensibility’4 - de begrenzingen en beperkingen die de vorm (de organisatie van het menigvuldige
in ruimte en tijd) ons oplegt.
Uit het voorgaande valt ook af te leiden dat objecten die aanleiding geven tot het verheven gevoel,
op zichzelf nooit in de eigenlijke zin verheven kunnen worden genoemd: ‘il n'y a pas, à proprement
parler, d'objet sublime.’5 ‘Mooie’ objecten, daarentegen, kunnen op zichzelf probleemloos ‘mooi’
worden genoemd: als men hun vorm in relatie brengt met het gevoel van lust of onlust, ontstaat er
direct een ‘interesseloses Wohlgefallen’ op grond waarvan wij ze als ‘mooi’ beoordelen. Doet men
hetzelfde met ‘verheven’ objecten, dan kunnen we in eerste instantie alleen maar vaststellen dat ze
‘an sich als zweckwidrig’ (KdU A 75/B 76)
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J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 38.
Cf. J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 75.
C. Pries, Das Erhabene [Einleitung], 9.
A. Lazaroff, The Kantian Sublime, 212.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 278.
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worden ervaren en daardoor een onlustgevoel veroorzaken. Zo kan, bijvoorbeeld, ‘der weite, durch
Stürme empörte Ozean’ (KdU A 76/B 77) op zichzelf niet verheven worden genoemd: ‘Sein Anblick
ist grässlich’ (KdU A 76/B 77). De lustvolle component in het verheven gevoel ontstaat zoals gezegd
alleen maar wanneer we het genoemde onlustgevoel verbinden met het onlustgevoel dat we ervaren
wanneer de verbeeldingskracht van de rede de opdracht krijgt om het object van een van zijn ideeën
te presenteren - anders gezegd, wanneer het, door een analogische procedure, het bewustzijn in ons
wekt dat wij het vermogen bezitten om ideeën te denken. Die procedure kan echter alleen maar in
werking treden wanneer men ‘das Gemüt schon mit mancherlei Ideen angefüllt’ (KdU A 76/B 77)
heeft.1 Die inperking wekt meteen het vermoeden dat het verheven gevoel niet op dezelfde
‘Gemeingültigkeit’ aanspraak zal kunnen maken als het gevoel van het schone - een vermoeden dat
verderop in de ‘Analytik des Erhabenen’ door Kant wordt bevestigd (cf. 4.3.)
Wat is dan wél verheven in de eigenlijke zin? Kant acht het gebruik van het adjectief in de eigenlijke
zin legitiem in twee gevallen. Eerst en vooral kunnen de ideeën van de rede verheven worden genoemd:
‘das eigentliche Erhabene kann in keiner sinnlichen Form enthalten sein, sondern trifft nur Ideen der
Vernunft’2. Het valt makkelijk te begrijpen waarom dat zo is. Het object van een idee van de rede is
immers niet in de aanschouwing presenteerbaar en daardoor dan ook per definitie boven de zinnelijkheid
‘verheven’. Voorts noemt Kant ook het gevoel verheven dat ontstaat wanneer de rede zijn onmogelijke
eis - het presenteren van een van zijn ideeën - aan de verbeeldingskracht oplegt. In dat gevoel wordt
‘das Gemüt die Sinnlichkeit zu verlassen und sich mit Ideen, die höhere Zweckmässigkeit enthalten,
zu beschäftigen angereizt’ (KdU A 76/B 77).3 Het zet ons er dus op zijn minst toe aan te proberen
ons boven de zinnelijkheid te verheffen. Daarom noemt Kant het ‘selbst erhaben’ (KdU A 76/B 77).
Wat de verheven ideeën en het verheven gevoel met elkaar gemeen hebben, is dat ze - in tegenstelling
met het welgevallen aan het schone - geen van beide afhankelijk zijn van de voorstelling van een
object in de aanschouwing. De hele operatie van het verhevene in de eigenlijke zin speelt zich in feite
af binnen het subject, terwijl het gevoel van het schone veronderstelt dat iets ‘zich’ in de aanschouwing
‘geeft’, van ‘buitenaf’:
Zum Schönen der Natur müssen wir einen Grund ausser uns suchen, zum Erhabenen
aber bloss in uns und der Denkungsart, die in die Vorstellung der ersteren Erhabenheit
hineinbringt4.
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Cf. hierbij ook V. Bresemann, Ist die Moderne ein Trauerspiel? Das Erhabene bei Benjamin, 179.
KdU A 76/B 77. Dit is overigens geheel in overeenstemming met Kants gebruik van het predikaat ‘verheven’ in
de eerste Kritik. Zo spreekt hij bij de bespreking van de kosmologische ideeën in de transcendentale dialectiek van
‘diesen erhabenen Ideen’ (KdrV A 463/B 461). Eerder al had hij erop gewezen dat wij Plato's ideeënleer als veel
verhevener beschouwen dan ‘was der Verstand im Felde der Erscheinungen lernen kann’ (KdrV A 3/B 7) en had
hij Plato daarom als ‘der erhabene Philosoph’ (KdrV A 314/B 370) omschreven. Zie hierbij verder ook A. Lazaroff,
The Kantian Sublime, 209; en Milton C. Nahm, ‘Sublimity’ and the ‘Moral Law’ in Kant's Philosophy, 517.
Cf. hierbij A. Lazaroff, The Kantian Sublime, 211.
KdU A 77/B 78. Mijn cursief. Zie ook KdU A 131/B 132-133.
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Bijgevolg is in feite ‘nicht die Natur, sondern das betrachtende Subjekt [...] erhaben’1. We begrijpen
meteen ook waarom Kant het verheven gevoel, in tegenstelling tot het gevoel van het schone, als een
‘Geistesgefühl’ (KdU A XLV/B XLVIII) omschrijft.2
De enige rol die de verbeeldingskracht (ons voorstellingsvermogen) in de productie van het verheven
gevoel te spelen heeft, is dat ze door de demonstratie van haar onvermogen en het eraan verbonden
onlustgevoel, het (lustvolle) bewustzijn wekt van de macht en de superioriteit van de rede (het vermogen
van de ideeën).3 In het verhevene wordt niets ‘gegeven’ en als subjectief doelmatig voor onze
kenvermogens beoordeeld, maar wordt juist de ondoelmatigheid van de ‘geving’ - en daarmee tevens
van de hele natuur - voor de ideeën4 ontsluierd. Het verheven gevoel, schrijft Lazaroff, ‘makes us
aware of the inadequacy of [our sensible nature]’5 voor onze bovenzinnelijke natuur. Worden zekere
in de aanschouwing voorgestelde (‘gegeven’) objecten toch verheven genoemd, dan alleen omdat ze
bruikbaar zijn om, door middel van de genoemde procedure, ‘eine von der Natur ganz unabhängige
Zweckmässigkeit in uns selbst fühlbar zu machen’ (KdU A 77/B 78).6 Kort samengevat: in het schone
wordt de natuur zelf als formeel doelmatig beoordeeld, in het verhevene wordt alleen het gebruik
(‘Gebrauche’ (KdU A 77/B 78)) - ja zelfs misbruik7 - dat van de natuur gemaakt wordt met het oog
op het voelbaar maken van een hogere doelmatigheid en daarmee ook van een ‘übersinnliche
“Bestimmung”’8 in ons, als doelmatig (‘ein zweckmässiger Gebrauch’9) beoordeeld.
Zoals men merkt is Kants verklaring van het ontstaan van het verheven gevoel geheel opgetrokken
op de fundamenten die door de eerste twee Kritiken zijn gelegd. Die fundamenten kunnen we resumeren
als:
1. Er is meer denkbaar (met de rede) dan kenbaar is (met het verstand)10 - een gedachte die zich ook
laat formuleren als: wij kunnen dingen denken (met de rede) die we per definitie nooit kunnen
voorstellen (met de verbeeldingskracht).11 Kant wijst daarmee op de radicale
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C. Pries, Das Erhabene [Einleitung], 9-10. Zie ook D. Crawford, The Sublime In Kant's Aesthetic Theory, 170;
William B. Hund, Kant and A. Lazaroff on the Sublime, 351-352; en J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du
sublime, 106.
Cf. J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 171; en id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 73 en 278
‘Das Scheitern der Einbildungskraft ist Voraussetzung dafür, dass die Idee in Erscheinung treten kann.’ (C. Pries,
Das Erhabene [Einleitung], 9; zie verder ook ibidem 9-10)
Cf. KdU A 95/B 96. Zie ook Lyotard: ‘die Schwäche, die “Unmächtigkeit” oder das, was er [= Kant] auch
“Unzweckmässigkeit” der Gebung in Bezug auf den Begriff nennt’ (Grundlagenkrise, 26). Zie ook id., L'enthousiasme,
61.
A. Lazaroff, The Kantian Sublime, 214.
Eerder had Kant al benadrukt: ‘Wir können nicht mehr sagen, als dass der Gegenstand zur Darstellung einer
Erhabenheit tauglich sei, die im Gemüte angetroffen werden kann’ (KdU A 75-76/B 77, mijn cursief). Zie verder
ook A. Lazaroff, The Kantian Sublime, 209; en Milton C. Nahm, ‘Sublimity’ and the ‘Moral Law’ in Kant's
Philosophy, 518.
‘la pensée [...] devient l'usagère de la nature. Cet us [sic] est un abus, une violence.’ (J.-F. Lyotard, Leçons sur
l'Analytique du sublime, 71; zie ook ibidem 92; en id., L'intérêt du sublime, 168).
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 26. Zie ook id., Judicieux dans le différend, 198; en id., Leçons sur l'Analytique du
sublime, 39.
KdU A 77/B 78. Zie ook KdU A 131/B 133.
‘Erkenntnisse können ihr Gebiet nicht über alles, was der Verstand denkt, erstrecken’ (KdrV A 255).
Er is dus met andere woorden ‘eine Art Spaltung im Subjekt zwischen dem, was es begreifen, und dem, was es in
Bildern vorstellen kann.’ (J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 158) Dit onderscheid, tussen het denkbare
en het kenbare, hebben we bij Lyotard in een geactualiseerde vorm zien terugkeren in het onderscheid tussen de
cognitieve en de dialectische zin. (Cf. hierbij Hoofdstuk 1.5.; en R. Beardsworth, On the Critical ‘Post’: Lyotard's
Agitated Judgement, 62)
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heterogeniteit van het verstand en de rede en hun beider domeinen (het zinnelijke versus het
bovenzinnelijke, het domein van de natuur versus het domein van de vrijheid). Dat verklaart ook de
radicaal verschillende relatie van beide vermogens tot de verbeeldingskracht, het vermogen van de
(zinnelijke) voorstellingen: terwijl het verstand probleemloos van de verbeeldingskracht een directe
voorstelling van het object van een van zijn begrippen kan vragen, ‘overvraagt’ de rede de
verbeeldingskracht per definitie wanneer ze een directe presentatie van het object van een van haar
ideeën eist. Dat verschil wordt in het esthetisch oordeel gereflecteerd als een gevoel: het gevoel van
het schone ontstaat uit de harmonische relatie tussen verbeeldingskracht en verstand, het verheven
gevoel uit de heftige, conflictueuze relatie tussen verbeeldingskracht en rede. Die relatie is zo
disharmonisch omdat de rede van de verbeeldingskracht het onmogelijke - de presentatie van het
onpresenteerbare - vergt.
2. Hiermee komen we bij een tweede grondgedachte van de kritische filosofie: de menselijke rede is
van nature behept met het verlangen naar directe presentatie van haar ideeën. Dit verlangen is per
definitie onvervulbaar: ‘Ihr bleibt mit allen möglichen Wahrnehmungen immer unter Bedingungen,
es sei im Raume, oder in der Zeit, befangen, und kommt an nichts Unbedingtes’ (KdrV A 483/B 511).
Wie dit niet inziet, is ten prooi aan een ‘transcendentale illusie’.1 Dat doet echter niets af aan de realiteit
en de wezenlijkheid van de drang om dit meer, dit radicaal ‘andere’ toch te kennen en voor te stellen.2
In de ervaring van die altijd weer gefrustreerde drang, waarin ‘das Gemüt die Sinnlichkeit zu verlassen
und sich mit Ideen, die höhere Zweckmässigkeit enthalten, zu beschäftigen angereizt wird’ (KdU A
76/B 77), herkennen we het verheven gevoel.3

3.4. Verschillen: harmonie versus heftige gevoelsambivalentie
In het gevoel van het verhevene zijn twee tegengestelde gevoelens onlosmakelijk verbonden. Terwijl
het schone ‘directe ein Gefühl der Beförderung des Lebens bei sich führt’ (KdU A 74/B 75), kan het
lustgevoel dat samenhangt met de triomf van de rede en het door haar gedachte bovenzinnelijke,
alleen indirect (‘médiatement’4) tot stand komen (‘eine Lust [...], welche nur indirecte entspringt’,
KdU A 74/B 75), op het fundament van het onlustgevoel
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‘une finitude de la faculté de présenter qui s'oublie dans l'usage des concepts’ (J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique
du sublime, 45; zie ook ibidem 55-56; en Hoofdstuk 1.5.).
Cf. J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 75.
Hoewel het als een gevoel natuurlijk zijn verblinde, ‘pathologische’ kant heeft, is het verheven gevoel dus gefundeerd
op een lucide kritische basis. Het is immers niet denkbaar zonder de vooronderstelling van de beperktheid van de
zinnelijkheid en, daardoor, van onze kennis. Zie hierbij onder andere J.-F. Lyotard, Le différend, 239; L. Ferry,
Homo Aestheticus, 136; en R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, 86.
J.-F. Lyotard, Judicieux dans le différend, 199.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

76

naar aanleiding van het slachtofferen van de verbeeldingskracht en de door haar voorgestelde natuur:
‘au fond du désaccord, l'accord apparaît; la peine rend possible un plaisir.’1 De secundaire doelmatigheid
van het object voor de rede vereist dus een primaire ondoelmatigheid ervan voor de verbeeldingskracht.
Het verheven gevoel is bijgevolg altijd een complex en samengesteld gevoel,2 en moet het harmonische
karakter van het schone dan ook ten enen male ontberen. In plaats van door verzoening wordt het
gekenmerkt door een onoplosbare spanning (‘tension’3), een aanhoudend ‘oscilleren’. Het gemoed,
schrijft Kant, wordt in het verheven gevoel ‘von dem Gegenstande nicht bloss angezogen, sondern
wechselweise auch immer wieder abgestossen’4. Het verheven gevoel is dan ook wezenlijk een
gemengd gevoel (‘ein zweiphasiges, ein “gemischtes Gefühl”’5), en de lustvolle component die het
bevat kan, gemedieerd door onlust als hij is, niet een ‘positive Lust’ (KdU A 74/B 75-76) worden
genoemd, zoals we dat met het welgevallen aan het schone probleemloos konden doen, maar enkel
een ‘negative Lust’ (KdU A 74-75/B 76), wat het verwant maakt aan de morele gevoelens van
‘Bewunderung oder Achtung’ (KdU A 75/B 76). Op deze verwantschap zullen we verderop trouwens
nog terugkomen (cf. 5.3.).
Het verheven gevoel is echter niet alleen complexer en minder direct, maar ook veel heftiger dan
het gevoel van het schone.6 In 2.3. hadden we al gewezen op de verwantschap van dit laatste met het
welgevallen aan het aangename dat Kant een ‘prikkel’ (‘Reiz’) noemt - een verwantschap waaraan
hij hier trouwens herinnert (‘das Schöne [...] [ist] mit Reizen und einer spielenden Einbildungskraft
vereinbar’ (KdU A 74/B 75)). Het lustgevoel ontstaat in beide gevallen op een eenvoudige, directe
manier: de aanleiding (de schone voorstelling / het aangename object) wordt direct en onproblematisch
verbonden met een lustgevoel. De structuur van het verheven gevoel is daarentegen analoog aan die
van de ‘Rührung’, waarover Kant eerder al had gezegd dat het welgevallen er ‘nur vermittelst
augenblicklicher Hemmung
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G. Deleuze, La philosophie critique de Kant, 74. Zie ook J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 25-26;
id., Das Erhabene und die Avantgarde, 157; en P. Crowther, Les immatériaux and the Postmodern Sublime, 201.
Cf. hierbij A. Lazaroff, The Kantian Sublime, 212; William B. Hund, Kant and A. Lazaroff on the Sublime, 353;
en C. Pries, Das Erhabene [Einleitung], 25.
De term komt voor in onder andere A. Lazaroff, The Kantian Sublime, 214 en J.-F. Lyotard, Presenting the
Unpresentable: the Sublime, 68. Zie verder ook id., Das Erhabene und die Avantgarde, 158; en id., Le différend,
240.
KdU A 74/B 75. Verderop heeft Kant het over ‘einem schnellwechselnden Abstossen und Anziehen ebendesselben
Objekts’ (KdU A 97/B 98). Lazaroff spreekt in verband met deze ‘alternate attraction and repulsion’ van een
‘vibration’ (The Kantian Sublime, 211). Lyotard gewaagt van een ‘état spasmodique’ (Leçons sur l'Analytique du
sublime, 76; zie ook ibidem 89) en ‘le tremblé (“sur place”, à l'instant) d'une motion à la fois attractive et repulsive,
comme une sorte de spasme.’ (Heidegger et ‘les juifs’, 61).
C. Pries, Das Erhabene [Einleitung], 8. Zie ook ibidem 11; J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 153;
en id., L'intérêt du sublime, 167. Kant sluit met deze opvatting van het verheven gevoel trouwens geheel aan bij de
achttiende-eeuwse esthetische traditie. Zie verder ook P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 8
en 29-30; C. Begemann, Erhabene Natur, 91-92, 97-98 en 103-106; en J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du
sublime, 39 en 70.
Ook deze opvatting is in overeenstemming met het achttiende-eeuwse denken over het verhevene. Zie bijvoorbeeld
C. Begemann, Erhabene Natur, 81, 98 en 130 en J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 159-160. Zelf
had Kant in zijn ‘voorkritische’ Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen al gesteld ‘dass die
Rührung von dem Erhabenen mächtiger ist wie die vom Schönen’ (BGSE A 10).
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und darauf erfolgender stärkerer Ergiessung der Lebenskraft’1 tot stand kan komen. Hier noemt hij
het verheven gevoel
eine Lust [...], welche nur indirecte entspringt, nämlich so, dass sie durch das Gefühl
einer augenblicklichen Hemmung der Lebenskräfte und darauf sogleich folgenden desto
stärkeren Ergiessung derselben erzeugt wird2.
De ‘levenskrachten’ worden in het primaire onlustgevoel als het ware opeengehoopt en samengeperst,
zodat ze in het erop volgende lustgevoel des te heftiger tot uiting komen: een ‘more powerful overflow
of vital force after momentary checking.’3 Deze grotere intensiteit en de daaruit voortvloeiende
verwantschap met de ‘Rührung’ geven aan het verheven gevoel zijn ernstige karakter (‘kein Spiel,
sondern Ernst’ (KdU A 74/B 75)).4
Het verschil tussen het schone en het verhevene in dezen laat zich goed aflezen aan de toestand
van het vermogen dat bij de genese van beide gevoelens betrokken is: de verbeeldingskracht. In het
gevoel van het schone gaat de verbeeldingskracht op in een plezierig, harmonisch spel met het verstand.
In het verheven gevoel wordt ze, doordat de rede van haar het onmogelijke eist, geconfronteerd met
haar grenzen en haar onvermogen: ‘die Einbildungskraft wird von der Vernunft förmlich überrolt’5.
Dat resulteert in een panisch maar per definitie vruchteloos pogen om die grenzen te overwinnen.
Van spel en harmonie kan hier dus geen sprake zijn.6 Verkeert het gemoed in het gevoel van het
schone in een toestand van rustige contemplatie (‘in ruhiger Kontemplation’7), dan maakt die toestand
in het verheven gevoel plaats voor een heftige ‘Bewegung des Gemüts’8.

3.5. De ‘Analytik des Erhabenen’ als een ‘Anhang’ van de derde Kritik
Het fundamentele probleem van de Kritik der Urteilskraft is, zoals we hebben gezien, de vraag of de
door de eerste twee Kritiken gereveleerde kloof tussen het reële en het ideële, de natuur en de vrijheid
toch niet op de een of andere manier kan worden overbrugd. Het project
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KdU A 43/B 43. Mijn cursief.
KdU A 74/B 75. Mijn cursief.
A. Lazaroff, The Kantian Sublime, 211.
Zie hierbij ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 89.
J. Georg-Lauer, Das ‘postmoderne Wissen’ und die Dissens-Theorie von Jean-François Lyotard, 195.
In de eerste alinea van ¶ 23 had Kant weliswaar geschreven dat zowel in het schone als in het verhevene ‘die
Einbildungskraft bei einer gegebenen Anschauung mit dem Vermögen der Begriffe des Verstandes oder der Vernunft,
als Beförderung der letzteren, in Einstimmung betrachtet wird.’ (KdU A 73/B 74) Hij forceert hier duidelijk de
analogie: in het gevoel van het schone is er inderdaad ‘Einstimmung’ tussen verbeeldingskracht en verstand en
krijgen beide daardoor een ‘Beförderung’ (cf. J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 89); in het verheven
gevoel verkeert de ‘Einstimmung’ onder de vermogens echter in ‘einen Konflikt, einen “Streit”’ (Grundlagenkrise,
26) tussen verbeeldingskracht en rede, en krijgt alleen deze laatste een ‘Beförderung’.
KdU A 79/B 80. Zie ook KdU A 97/B 98; en R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, 95-96.
KdU A 79/B 80. Zie ook KdU A 97/B 98; J.-F. Lyotard, Judicieux dans le différend, 198; en E. Castelli, Die
Offenheit des Erhabenen in Kunst, Philosophie und Wissenschaft, 47-48.
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van de derde Kritik is dan ook een verzoeningsproject. Welnu, aan dat project levert van de esthetische
oordelen alleen het smaakoordeel, dat de natuur beoordeelt als formeel doelmatig, een wezenlijke
bijdrage. Beoordelen we daarentegen natuurobjecten als verheven, dan heeft dat oordeel niets te maken
met hun formele doelmatigheid, vaak zelfs integendeel. Welke andere (subjectieve) doelmatigheid
het verheven gevoel dan ook verder voelbaar mag maken, het gaat in elk geval niet om een
doelmatigheid van de natuur. Bijgevolg is ‘der Begriff des Erhabenen der Natur bei weitem nicht so
wichtig und an Folgerungen reichhaltig [...] als der des Schönen in derselben’1. De
verheveneproblematiek is met andere woorden voor het in de inleiding op de derde Kritik geschetste
verzoeningsproject van weinig belang. Kant doet ze dan ook af als ‘einen blossen Anhang zur
ästhetischen Beurteilung der Zweckmässigkeit der Natur’2.
Het is hier dat we op twee wijd verspreide opvattingen met betrekking tot Kants behandeling van
de verheveneproblematiek moeten ingaan. De eerste is dat Kant zou geloven dat het verheven gevoel
op zich minder belangrijk zou zijn dan het gevoel van het schone. De tweede is dat het verheven
gevoel zo goed als alleen zijn aanleiding kan vinden in natuurobjecten, en dat het in de kunst bijgevolg
afwezig blijft of in het beste geval een ondergeschikte rol te spelen heeft. De eerste opvatting is
eenvoudigweg een vergissing. De tweede is het gevolg van de ‘mixed signals’ die Kant zelf uitzendt
en die het gevolg zijn van ‘the problematic relation in his theory between sublimity and art’3.
De reden waarom Kant in zijn onderzoek van het esthetische oordeelsvermogen de (vrije) schoonheid
van de natuur (‘die Naturschönheit (die selbständige)’ (KdU A 75/B 76)) privilegieert, is zoals gezegd
dat hij vooral geïnteresseerd is in het oordeelsvermogen als het vermogen om de natuur te beoordelen
alsof ze doelmatig was. In dat opzet past de vrije natuurschoonheid perfect. Ze veronderstelt immers
‘eine Zweckmässigkeit in ihrer Form, wodurch der Gegenstand für unsere Urteilskraft gleichsam
vorherbestimmt zu sein scheint’4. De bron van het welgevallen aan het schone is dan ook de directe
ervaring van die (subjectieve) doelmatigheid. Als we daarentegen ‘das Erhabene an Naturobjekten’
(KdU A 75/B 76) onderzoeken, kunnen we alleen maar vaststellen dat we deze objecten zelf in het
geheel niet als doelmatig ervaren - integendeel zelfs: vaak lijken ze ons juist ‘der Form nach
zweckwidrig für unsere Einbildungskraft, unangemessen unserem Darstellungsvermögen und
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KdU A 77/B 78. Mijn cursief.
KdU A 77/B 78. Mijn cursief. Zie hierbij ook J.M. Schaeffer: ‘la théorie du sublime n'est qu'une pièce rapportée,
difficilement intégrable à l'analyse d'ensemble du jugement esthétique’ (L'art de l'âge moderne, 12). Zie verder ook
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 72-74.
P. Crowther, The Kantian Sublime: >From Morality to Art, 78.
KdU A 75/B 76. Zie verder ook KdU A 76/B 77: ‘Die selbständige Naturschönheit entdeckt uns eine Technik der
Natur, welche sie als ein System nach Gesetzen, deren Prinzip wir in unserem ganzen Verstandesvermögen nicht
antreffen, vorstellig macht, nämlich dem einer Zweckmässigkeit, respektiv auf den Gebrauch der Urteilskraft in
Ansehung der Erscheinungen, so dass diese nicht bloss als zur Natur in ihrem zwecklosem Mechanismus, sondern
auch als zur Analogie mit der Kunst gehörig, beurteilt werden müssen.’ Zie bij deze passage ook J.-F. Lyotard,
L'intérêt du sublime, 156; en id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 71.
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gleichsam gewalttätig für die Einbildungskraft’1. De lustvolle component die het verheven gevoel
bevat, wijst wel degelijk op een doelmatigheid, maar het betreft
überhaupt nichts Zweckmässiges in der Natur selbst, sondern nur in dem möglichen
Gebrauche ihrer Anschauungen, um eine von der Natur ganz unabhängige
Zweckmässigkeit in uns selbst fühlbar zu machen (KdU A 77/B 78).
Bijgevolg moeten ‘die Ideen des Erhabenen von der einer Zweckmässigkeit der Natur’ (KdU A 77/B
78) onderscheiden worden en is het verheven gevoel binnen de door de inleiding op de derde Kritik
geschetste vraagstelling niet meer dan een appendix (‘Anhang’). Kortom, het schone past in ‘Kant's
aesthetic framework’2, en het verhevene niet. Dat belet uiteraard niet dat de verheveneproblematiek
in een ander ‘framework’ juist heel centraal of interessant kan blijken te zijn.3 Toch is Kants in de
specifieke context van de Kritik der Urteilskraft geformuleerde oordeel door veel commentatoren
geïnterpreteerd als een depreciatie van het verheven gevoel als zodanig. Dat heeft ertoe geleid dat de
‘Analytik des Erhabenen’ in de nochtans omvangrijke literatuur over Kants esthetica maar bitter
weinig aandacht heeft gekregen.4
Ook op de opvatting als zou Kant beweren dat het verheven gevoel bijna uitsluitend zijn aanleiding
kan vinden in natuurobjecten en bijgevolg niet of nauwelijks in kunstobjecten, moeten we hier nader
ingaan.5 Deze opvatting wordt al direct gecompliceerd door de eerste passage uit de Kritik der
Urteilskraft waarin Kant het verhevene van de natuur en dat van de kunst met elkaar confronteert.
We lezen in ¶ 23 dat ‘wir [= Kant, E.S.] zuvörderst nur das Erhabene an Naturobjekten in Betrachtung
ziehen (das der Kunst wird nämlich immer auf die Bedingungen der Übereinstimmung mit der Natur
eingeschränkt)’ (KdU A 75/B 76). Parafraserend: Kant onderzoekt hier voorlopig (‘zuvörderst’) alleen
het verheven gevoel naar aanleiding van natuurobjecten. Het bestaan van ‘das [Erhabene] der Kunst’
wordt niet betwijfeld, alleen wordt de behandeling ervan uitgesteld. Hierbij rijzen twee vragen: waarom
buigt Kant zich in eerste instantie alleen over ‘verheven’ natuurobjecten? En: wat bedoelt hij
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KdU A 75/B 76. Cf. bij deze passage ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 91.
A. Lazaroff, The Kantian Sublime, 202.
Dat zal verderop, in de ‘Allgemeine Anmerkung’, waar het verband tussen het morele gevoel en de esthetische
gevoelens wordt onderzocht, ook blijken. Voorts ziet Kant in zijn historisch-politieke geschriften een rol weggelegd
voor het enthousiasme, een variant van het verheven gevoel. Zie hiervoor: Der Streit der Fakultäten, A 142f. Zie
in dit verband verder ook: J.-F. Lyotard, L'enthousiasme; C. Pries, Das Erhabene [Einleitung], 11; en 6.
Zie hierover C. Pries, Das Erhabene [Einleitung], 8; D. Crawford, The Place of the Sublime in Kant's Aesthetic
Theory, 161 en 163; R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, 67; en A. Lazaroff, The Kantian Sublime,
205n.
Na de tweede wereldoorlog werd die ‘verdringing’ van de verheveneproblematiek in het algemeen en Kants
behandeling ervan in het bijzonder met name in het Duitse taalgebied nog versterkt door de associatie ervan met
de nazi-ideologie en met de ‘sublieme’, romantisch-bombastische ‘Grossinszenierungen der Nazis’ (C. Pries, Der
Widerstreit, das Erhabene, die Kritik, 46). Zie in dit verband verder ook id., Das Erhabene [Einleitung], 28-30; en
C.-E. Bärsch, Das Erhabene und der Nationalsozalismus.
Zie hiervoor onder andere C. Bürger, Moderne als Postmoderne: Jean-François Lyotard, 139.
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met die ‘Bedingungen der Natur’, waartoe het verhevene van de kunst beperkt zou moeten blijven?
Om op de eerste vraag te antwoorden, moeten we herinneren aan het in 2.3. besproken onderscheid
tussen ‘vrije’ en ‘afhankelijke’ schoonheid. Gebeurt de appreciatie van de schoonheid van een object
direct, dat wil zeggen zonder enige conceptuele bemiddeling, dan spreekt Kant van ‘vrije’ schoonheid.
Is echter wel de bemiddeling van een concept (te weten het concept van wat het voorliggende object
behoort te zijn) vereist, dan is de schoonheid van dat object ‘afhankelijk’. Welnu, alleen in het eerste
geval kan sprake zijn van een zuiver esthetisch oordeel. We hebben gezien dat dergelijke zuivere
oordelen grotendeels beperkt blijven tot ‘mooie’ natuurobjecten. Iets dergelijks gaat ook op voor het
oordeel over het verhevene. Verheven is, schrijft Kant, ‘was in uns, ohne zu vernünfteln, bloss in der
Auffassung, das Gefühl des Erhabenen erregt’1. Ook het oordeel over het verhevene moet in een
transcendentale ‘Kritik der ästhetischen Urteilskraft’ dus ‘rein (mit keinem teleologischen als
Vernunfturteile vermischt)’2 worden onderzocht - en dat betekent andermaal naar aanleiding van
natuurobjecten die niet verbonden zijn aan een bepaald doel, een welomschreven begrip van hun
volkomenheid. Dat wil zeggen dat van dit onderzoek eerst en vooral de ‘Naturdingen, deren Begriff
schon einen bestimmten Zweck bei sich führt’3 moeten worden uitgesloten. Voorts moet ook ‘das
Erhabene an Kunstprodukten [...], wo ein menschlicher Zweck die Form sowohl als die Grösse
bestimmt’4 ‘voorlopig’ worden geweerd. Wat overblijft zijn dan in eerste instantie enkel een aantal
objecten uit ‘der rohen Natur’5. Alleen naar aanleiding van dergelijke objecten kan een ‘zuiver’ oordeel
over het verhevene worden geveld. Een transcendentaal onderzoek naar het verheven oordeel ‘in zijn
zuiverheid’ moet zich derhalve tot die oordelen, en dus ook tot die objecten, beperken. Dat belet niet
dat er niet legio objecten zijn die als ‘afhankelijke verhevenheden’ kunnen fungeren.
Overigens heeft het onderscheid tussen het ‘vrije’ en het ‘afhankelijke’ verhevene niet dezelfde
verstrekkende implicaties voor het verzoeningsproject van de derde Kritik als dat tussen de ‘vrije’ en
‘afhankelijke’ schoonheid. Zoals we hebben gezien kan volgens Kant de vrije schoonheid, en die
alleen, een bijdrage leveren aan de (‘alsof’-)verzoening tussen de domeinen van natuur en vrijheid.
Voor het verhevene ligt dat anders: dat vormt in geen geval een bijdrage aan dat project. Het
onderscheid tussen het ‘vrije’ en het ‘afhankelijke’
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KdU A 75/B 76. Mijn cursief.
KdU A 87-88/B 89. Zie ook KdU A 88-89/B 89-90: ‘Ein reines Urteil über das Erhabene [...] muss gar keinen
Zweck des Objekts zum Bestimmungsgrunde haben, wenn es ästhetisch und nicht mit irgendeinem Verstandesoder Vernunfturteile vermengt sein soll.’
KdU A 88/B 89. Ook in zijn behandeling van het onderscheid tussen vrije en afhankelijke schoonheid had Kant er
al op gewezen dat er ook natuurobjecten zijn die verbonden zijn aan het begrip van hun volkomenheid, zo b.v.
mensen en paarden (cf. KdU A 49/B 50). Bij deze opmerking knoopt hij impliciet weer aan door hier als voorbeeld
‘Tieren von bekannter Naturbestimmung’ (KdU A 88/B 89) te geven.
KdU A 88/B 89. Zie hierbij P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 79 en 152.
KdU A 88/B 89. Zie ook A. Lazaroff, The Kantian Sublime, 205. Zie in dit verband ten slotte ook KdU A 117/B
118, waar Kant er nog eens aan herinnert dat over ‘Gegenständen der Natur [...], die den Begriff von einem Zwecke
voraussetzen’ geen zuivere esthetische oordelen kunnen worden geveld.
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verhevene is dan ook enkel van belang voor een transcendentaal onderzoek naar de vooronderstellingen
van het esthetisch oordeel in zijn zuiverheid.
Kant sluit in elk geval de mogelijkheid van het verhevene in de kunst (‘das Erhabene an
Kunstprodukten’) niet uit. Wel maakt hij ons over die verheven kunst op het eerste gezicht niet veel
wijzer. Wat hij er überhaupt over zegt, geeft een warrige en vaak duistere indruk en blijft grotendeels
tot ‘scattered hints’1 beperkt. Toch lijkt het niet onmogelijk om op grond van deze ‘hints’ Kants ideeën
over de mogelijkheid en legitimiteit van een verheven kunst te reconstrueren. Als uitgangspunt voor
een dergelijke reconstructie kan onze tweede vraag fungeren, die betrekking had op Kants bewering
dat het verhevene van de kunst ‘auf die Bedingungen der Übereinstimmung mit der Natur
eingeschränkt’ wordt. Hoe moeten we dit begrijpen?
Bedoelt Kant misschien dat sommige kunstvoorwerpen wel degelijk aanleiding kunnen geven tot
‘zuivere’ esthetische oordelen over het verhevene, als ze maar in overeenstemming zijn met het
verhevene van de natuur? Dit antwoord lijkt weinig waarschijnlijk, aangezien het juist typerend is
voor een kunstvoorwerp dat het met een doel verbonden is: ‘die hervorbringende Ursache desselben
hat sich einen Zweck gedacht, dem dieses seine Form zu danken hat.’2 Als kunstwerken per se
verbonden zijn met een begrip van hun volkomenheid, moeten ze wel aanleiding geven tot ‘onzuivere’
esthetische oordelen en is hun schoonheid, respectievelijk verhevenheid ‘afhankelijk’. Toch kan deze
lezing ook niet zonder meer afgewezen worden. We herinneren ons immers uit 2.3. dat er volgens
Kant een beperkt aantal artistieke uitingsvormen zijn die toch ‘vrije schoonheden’ kunnen opleveren
(cf. KdU A 51-52/B 52). Zijn er dan misschien ook gevallen van kunstmatig voortgebrachte ‘vrije
verhevenheden’? En zijn het dan die ‘vrije verhevenheden’ die voldoen aan ‘die Bedingungen der
Übereinstimmung mit der Natur’? Die mogelijkheid kan niet worden uitgesloten. Alleen wordt ze
door Kant hier of elders in de Kritik der Urteilskraft niet verder besproken en/of met voorbeelden
geïllustreerd, en moet ze dus enkel een door ons gefabriceerde, op de ‘Analytik des Schönen’
gebaseerde extrapolatie blijven. Voorts kan Kant ook doelen op kunstobjecten waarover we, doordat
we abstractie maken van hun ‘Zweck’, toch een niet door conceptualiteit bemiddeld oordeel kunnen
uitspreken. Zo zou het eventueel de bedoeling kunnen zijn dat we de twee door Kant ter inleiding van
de problematiek van het mathematisch-verhevene aangehaalde voorbeelden - de Sint-Pieters in Rome
en de piramiden (cf. KdU A 86-87/B 87-88) - als voorbeelden van ‘vrije verhevenheden’ beschouwen,
hoewel het toch om dingen gaat die verbonden zijn met een bepaald doel.3 Beide kunstobjecten blijken
in de door Kant beschreven situaties immers alleen omwille van hun onmiddellijk en begrippenloos
ervaren buitensporige omvang als verheven te worden ervaren.
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P. Crowther, The Kantian Sublime: >From Morality to Art, 135. Cf. ook McCloskey: ‘he is offhand, and what he
has to say is unsatisfactory, about the way in which judgements concerning the sublime relate to judgements as to
the worth of fine art.’ (Kant's Aesthetic, 102)
KdU A 172/B 174. Cf. hierbij ook P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 156.
Alvast volgens Crowther gebruikt Kant de genoemde voorbeelden inderdaad ‘to illustrate the phenomenological
workings of the sublime generally - and not simply of some putatively “impure” mode.’ (The Kantian Sublime:
From Morality to Art, 153)
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We zijn tot dusver uitgegaan van de veronderstelling dat een ‘verheven’ kunstobject volgens Kant
alleen maar overeen moet stemmen met de ‘Bedingungen der Natur’ wanneer het esthetisch oordeel
erover ‘zuiver’ dient te zijn en het object zelf tot de ‘vrije verhevenheden’ moet behoren. Het is echter
evengoed denkbaar dat, volgens Kant, het verhevene van de kunst tout court overeen moet stemmen
met dat van de natuur. Ook voor deze lezing zijn argumenten aan te halen. Zo herinneren we ons dat
de schone kunst zich volgens Kant naar het model van de natuurschoonheid dient te richten.1 Het lijkt
bijgevolg allerminst abstruus om te veronderstellen dat hij ook de overtuiging is toegedaan dat de
verheven kunst zich aan de verheven natuur moet spiegelen. Onduidelijk is dan wel waarin deze
overeenstemming precies moet bestaan, zodat ook hier op verschillende manieren kan worden
‘aangeknoopt’.
Bedoelt Kant misschien dat artistieke voorstellingen van de verheven natuur een geschikte trigger
kunnen vormen voor het verheven gevoel?2 Een dergelijke lectuur lijkt plausibel. Kant zou zich voor
die opvatting trouwens hebben kunnen laten inspireren door de artistieke realiteit van zijn tijd, met
name door het toen modieuze ‘“sublime” landscape painting’3. McCloskey van haar kant suggereert
een ‘ruimere’ lectuur, die erop neerkomt dat kunst volgens Kant verheven is als ze verheven
onderwerpen - of het nu om natuurobjecten gaat of niet - ‘natuurgetrouw’ voorstelt. De
overeenstemming met de ‘Bedingungen der Natur’ ligt volgens haar dus niet zozeer in het feit dat de
door de verheven kunst voorgestelde objecten natuurobjecten moeten zijn, maar veel meer in het
representerende, mimetische karakter van een dergelijke kunst. McCloskey beroept zich voor haar
argumentatie op een aantal passages uit de Kritik der Urteilskraft en uit de Anthropologie in
pragmatischer Hinsicht.4 Het interessante aan deze passages is dat ze kunnen bijdragen tot een
verklaring voor Kants weigering om het verhevene zonder meer tot het domein van de artistieke
creatie toe te laten. Als Kant de kunst bespreekt, heeft hij het zo goed als uitsluitend over de schone
kunst. Kunst moet in de eerste plaats ‘smaakvol’ zijn, en dient zich dus te onderwerpen aan de ‘esthetica
van het schone’: ‘Works of fine art, to have aesthetic worth, must be beautiful.’5 Die opvatting ligt
ook ten grondslag aan de vermelde passages, waarin hij de combinatie van het schone en het verhevene
in een kunstwerk bespreekt, en daarbij duidelijk laat verstaan dat verheven voorstellingen in een mooi
kunstobject kunnen worden opgenomen, maar dan enkel onder strenge, welomschreven voorwaarden.
Er moet namelijk nauwlettend op worden toegezien dat ze geen afbreuk doen aan de schoonheid van
het object:
Auch kann die Darstellung des Erhabenen, sofern sie zur schönen Kunst gehört, in einem
gereimten Trauerspiele, einem Lehrgedichte, einem Oratorium sich mit der
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Cf. KdU ¶ 45, met de sprekende titel: ‘Schöne Kunst ist eine Kunst, sofern sie zugleich Natur zu sein scheint’ (KdU
A 177/B 179; zie ook verder aldaar).
Dat is onder andere ook voor Crowther een mogelijke lectuur: ‘we can experience sublimity through representations
of vast or powerful objects in works of art.’ (The Kantian Sublime: From Morality to Art, 154) Ook volgens Lyotard
bestaat de verheven kunst zoals Kant die zich voorstelt ‘offenbar im wesentlichen darin, erhabene Sujets darzustellen.’
(Das Erhabene und die Avantgarde, 158)
P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 155. Zie ook ibidem 154.
‘there is more than a hint that the sublime can only be incorporated into fine art by being represented.’ (M. McCloskey,
Kant's Aesthetic, 103)
M. McCloskey, Kant's Aesthetic, 102. Zie ook verder aldaar.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

83

Schönheit vereinigen, und in diesen Verbindungen ist die schöne Kunst noch künstlicher;
ob aber auch schöner (da sich so mannigfaltige verschiedene Arten des Wohlgefallens
einander durchkreuzen), kann in einigen dieser Fälle bezweifelt werden. (KdU A 211/B
213-214)
In de Anthropologie in pragmatischer Hinsicht is hij nog duidelijker: ‘es kann und soll die Vorstelling
des Erhabenen doch an sich schön sein; sonst ist sie rauh, barbarisch und geschmackwidrig.’1 Kants
afkeer voor een ‘niet-smaakvolle’ kunst ten spijt kunnen wij hieruit alleen maar opmaken dat de notie
van een verheven kunst die meer is dan de mooie voorstelling van een ‘verheven onderwerp’ - en
daarmee ook ‘the notion of a specifically artistic sublime’2 - wel degelijk mogelijk moet zijn. Alleen
ontwikkelt Kant, door zijn voorkeur voor de schone kunst, niet expliciet en systematisch de
voorwaarden waaraan een dergelijke kunst zou moeten voldoen.3 Toch kunnen we hier al een eerste
poging wagen om de conclusies te trekken uit wat hij ons in dit vroege stadium van zijn behandeling
van de verheveneproblematiek voorhoudt. Keren we daarvoor nogmaals terug naar ¶ 23 uit de Kritik
der Urteilskraft, waar Kant - zoals we intussen wel weten - stelt dat verheven kunstobjecten
onderworpen zijn aan ‘die Bedingungen der Übereinstimmung mit der Natur’ (KdU A 75/B 76).
Welnu, als het meest opvallende kenmerk van de verheven natuurobjecten schuift hij in diezelfde
alinea naar voren dat ze ‘zweckwidrig für unsere Urteilskraft, unangemessen unserem
Darstellungsvermögen und gleichsam gewalttätig für die Einbildungskraft erscheinen’ (KdU A 75/B
76). Is het dan niet denkbaar dat ‘verheven’ kunstobjecten juist hierin met de natuur overeenstemmen?
Dat ze ons dus, willen we ze als verheven ervaren, als ondoelmatig voor ons oordeelsvermogen en
gewelddadig voor onze verbeeldingskracht moeten voorkomen? Deze idee wint nog aan kracht als
we vooruitkijken naar de reeds geciteerde passage uit de behandeling van het mathematisch-verhevene.
Kant geeft daar als voorbeelden van kunstobjecten die aanleiding kunnen geven tot een (weliswaar
‘onzuiver’) oordeel over het mathematisch-verhevene ‘Gebäuden, Säulen, usw.’ (KdU A 88/B 89).
Het mathematisch-verhevene, nu, wordt zoals we zullen zien als ondoelmatig ervaren door zijn
buitensporige grootte. Bijgevolg kunnen buitensporig grote gebouwen, zuilen ‘usw.’ door ons als
verheven worden beoordeeld. De verhevenheid van deze kunstproducten berust dus op dezelfde
grondslag als die van natuurobjecten. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen om Kants eerder
geciteerde voorbeelden - de Sint-Pieters in Rome en de piramiden - ook en vooral in dit verband te
lezen.4 Kant zelf weigert echter om in deze richting, die hij met de genoemde voorbeelden toch zelf
had aangewezen, verder te denken en negeert daardoor ‘the case of the work of fine art which is, and
does not represent, something sublime.’5
Dit lijkt toch al de richting aan te wijzen waarin we zullen moeten zoeken om Kants esthetica van
het verhevene ook voor de kunst bruikbaar te maken. Daarbij moeten we echter wél beseffen dat
kunstproducten zo goed als altijd beoordeeld worden in samenhang met het
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I. Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, BA 187. Zie ook ibidem BA 190-191.
P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 155.
Crowther: ‘Kant himself does not rule out a link between sublimity and art, he treats it as of secondary importance’
(The Kantian Sublime: From Morality to Art, 152).
Zie hierbij A. Lazaroff, The Kantian Sublime, 214; en M. McCloskey, Kant's Aesthetic, 103-104
M. McCloskey, Kant's Aesthetic, 103-104.
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begrip van hun volkomenheid (‘ein Begriff von dem [...] was das Ding sein soll’1), met andere woorden
hun doel. Willen ze ervaren worden als ‘ondoelmatig’, dan moeten ze bijgevolg nadrukkelijk niet aan
dat doel beantwoorden. Iets dergelijks blijkt trouwens uit de zo-even besproken passage over het
mathematisch-verhevene. We ervaren een kunstvoorwerp als buitensporig groot of ‘ontzaglijk’
(‘Ungeheuer’) ‘wenn er durch seine Grösse den Zweck, der den Begriff desselben ausmacht,
vernichtet’2. Met deze idee van kunst, als de opzettelijke (doelgerichte) productie van een ‘ondoelmatig’
(‘zweckwidrig’) object, kan Kant, die het verderop in de Kritik der Urteilskraft tot de troeven van de
kunst rekent dat ze ook het lelijke (d.i. subjectief ‘ondoelmatige’) mooi kan voorstellen,3 geen vrede
hebben. Het verhevene moet dan ook, als datgene wat de kunst ‘wild, rauh und abstossend und so
dem Geschmack zuwider’4 zou maken, met kracht worden uitgesloten of - in het beste geval - in de
schone vorm worden ingekapseld.
Hiermee hebben we alvast de fundamenten blootgelegd van de esthetica van de verheven kunst.
Verderop zullen we zien dat Kant een algemenere omschrijving van het verhevene geeft, waardoor
zal blijken dat het verheven gevoel ook in andere dan alleen maar formeel ondoelmatige objecten zijn
aanleiding kan vinden. Het stelt hem in staat om het domein van de potentieel verheven objecten
royaal te verruimen. Tevens wordt ook het gamma van de ‘technieken van het verhevene’ erdoor
uitgebreid. Deze uitgangspunten, samen met Lyotards in Hoofdstuk 3. te bespreken gebruik van Kants
opvattingen over het verhevene met betrekking tot de (inzonderheid moderne) kunst, zullen ons
moeten toelaten om vanuit de verheveneproblematiek een aantal gerichte vragen te stellen aan het
theoretische en creatieve werk van Van Ostaijen.
Intussen hebben we kunnen zien dat Kants esthetica ook met betrekking tot het verhevene in de eerste
plaats een natuuresthetica moet worden genoemd.5 Voorts hebben we ook opgemerkt dat Kant het
domein van de kunst wil laten samenvallen met dat van de schone kunsten. Beide factoren zorgen
ervoor dat hij zich in de Kritik der Urteilskraft hoofdzakelijk beperkt tot een onderzoek van het
verhevene van de natuur, dat dan nog enigszins stiefmoederlijk wordt behandeld omdat het oordeel
over het verhevene niet bijdraagt aan het in de inleiding van de derde Kritik geschetste
verzoeningsproject. We kunnen nu in elk geval vermoeden dat we van Kant, tegen zijn impliciete
belofte (cf. ¶ 23) in, geen voldragen behandeling van het verhevene van de kunst moeten verwachten,
zodat we met betrekking hiermee aangewezen zijn op een latere ‘Weiterentwicklung’ van zijn theorie.
Korte tijd na Kant zijn er, met de romantiek en het Duitse idealisme, trouwens al pogingen in die zin
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KdU A 186/B 188. Zie ook verder aldaar.
KdU A 88/B 89. Mijn cursief. Cf. ook I. Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, BA 190; en P. Crowther,
The Kantian Sublime: From Morality to Art, 152-153.
‘Die schöne Kunst zeigt darin eben ihre Vorzüglichkeit, dass sie Dinge, die in der Natur hässlich oder missfällig
sein würden, schön beschreibt.’ (KdU A 187/B 189) Zie verder ook I. Kant, Anthropologie in pragmatischer
Hinsicht, BA 187-188.
I. Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, BA 191.
Crowther: ‘For him, the experience of sublimity focuses on nature, and the arguments of the third Critique provide
a massive and influential legitimization of this emphasis.’ (The Kantian Sublime: From Morality to Art, 163)
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ondernomen.1 Ook de laatste tijd wordt van verschillende kanten geprobeerd om de
verheveneproblematiek nieuw leven in te blazen en op de (moderne) kunst toe te passen.2 Een van de
‘sterkste’ en (bij alle eigenzinnigheid) meest scrupuleuze pogingen daartoe is die van Lyotard.

4. Het mathematisch-verhevene en het dynamisch-verhevene

4.1. Vier ‘momenten’, twee ‘soorten’
Na de ‘Übergang von dem Beurteilungsvermögen des Schönen zu dem des Erhabenen’ (KdU A 73/B
74) kondigt Kant een analyse aan van het oordeel over het verhevene van de natuur volgens de
categoriale indeling in vier ‘momenten’, die hij ook al in de ‘Analytik des Schönen’ had gehanteerd.
De resultaten van deze analyse zullen, naar hij beweert, grotendeels overeenstemmen met die van het
onderzoek van het smaakoordeel:
Denn als Urteil der ästhetischen reflektierenden Urteilskraft, muss das Wohlgefallen am
Erhabenen eben sowohl, als am Schönen, der Quantität nach allgemeingültig, der Qualität
nach ohne Interesse [sein], der Relation nach subjektive Zweckmässigkeit, und der
Modalität nach die letztere als notwendig, vorstellig machen. (KdU A 78/B 79)
Zoals we zullen zien forceert hij hier andermaal de analogie tussen beide oordelen.3 Bovendien leidt
zijn analyse van het verheven gevoel volgens de categorieën-indeling in ¶ 25 tot ¶ 29 maar zeer
gedeeltelijk tot de voorgespiegelde resultaten. Dat heeft mede te maken met het feit dat Kant naast
deze indeling in vier momenten ook nog een tweedeling van het verhevene in het
mathematisch-verhevene en het dynamisch-verhevene noodzakelijk acht. Doordat hij het oordeel over
het verhevene in de eerste plaats volgens deze tweedeling onderzoekt, raakt ‘l'ordre catégoriel suivi
par l'Analytique du beau’4 in de ‘Analytik des Erhabenen’ ernstig in het ongerede.5
Kant inspireert zich voor het onderscheid tussen het mathematisch-verhevene en het
dynamisch-verhevene op de eerste Kritik, waar hij de vier soorten categorieën op hun beurt
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Volgens Lyotard echter met miskenning van de specificiteit van het verhevene, doordat beide ervan uitgaan dat ‘het
geheel van denken en werkelijkheid één systeem vormt’ (Het ogenblik, Newman, 102) - anders gezegd, doordat
het de lucide kritische basis ontbeert die het bij Kant wel heeft, daardoor de cognitieve en de dialectische ‘zin’ niet
uit elkaar kan houden en dus ten prooi is aan een transcendentale illusie. Zie hierbij verder ook id., Heidegger et
‘les juifs’, 65; J.-L. Nancy, L'offrande sublime, 41n, 44 en 57-58; en C. Pries, Das Erhabene [Einleitung], 28-30.
Overigens met zeer wisselend succes. Crowther wijdt het hele laatste hoofdstuk van zijn boek over het verhevene
bij Kant aan een poging tot actualisering van de verheveneproblematiek. Het resultaat overtuigt nauwelijks. Ook
Crowthers kritiek op Lyotards actualisering van de verheveneproblematiek bij Kant is, mede door zijn gebrekkige
kennis van Lyotards werk, niet imponerend.
Cf. ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 155.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 115.
Cf. hierbij P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 84-85; en A. Lazaroff, The Kantian Sublime,
205.
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nog eens had onderverdeeld in de ‘mathematische’ en de ‘dynamische’ categorieën. De ‘mathematische’
categorieën zijn de categorieën van kwaliteit en kwantiteit, de ‘dynamische’ die van relatie en
modaliteit.1 Dezelfde tweedeling keert ook terug bij de bespreking van de vier antinomieën van de
zuivere rede. Deze antinomieën bestaan elk uit twee tegengestelde beweringen met betrekking tot
een van de vier ‘kosmologische ideeën’, die de absolute totaliteit van een synthese volgens een van
de vier soorten categorieën vertegenwoordigen.2 Die absolute totaliteit is echter ‘nur eine Idee’ (KdrV
A 416/B 444). Het object ervan kan niet in de aanschouwing worden gepresenteerd, en men kan er
bijgevolg niets over weten. Alle aanspraken op kennis ervan moeten dan ook worden afgewezen. Dat
laat zich goed demonstreren aan de eerste antinomie, die betrekking heeft op de onpresenteerbare
idee van de wereld als absolute totaliteit van de vereniging van alle verschijnselen en die zich als
volgt laat formuleren:
these: de wereld is begrensd in tijd en ruimte
antithese: de wereld is oneindig
De vraag is dus in feite: komt er al dan niet een einde aan de vereniging van de verschijnselen? Op
die vraag kunnen we geen antwoord geven. Geen van beide stellingen zal ooit bewezen kunnen
worden, omdat ze allebei betrekking hebben op een idee (‘de wereld’). Ze doen zich ten onrechte
voor als cognitieve ‘zinnen’ en beider aanspraken moeten dan ook door de ‘kritische rechter’ worden
afgewezen: ‘les deux parties sont déboutées.’3 Nu gaat het in deze eerste (en overigens ook in de
tweede) antinomie om homogene stellingen. De bedoelde synthese is in beide gevallen dezelfde, te
weten ‘eine Synthesis des Gleichartigen’ (KdrV A 530/B 558): de vereniging (‘Zusammensetzung’,
KdrV A 415/B 443) van verschijnselen is zelf immers ook weer een verschijnsel. Kant spreekt in een
dergelijk geval, in overeenstemming met zijn hierboven besproken indeling van de categorieën, van
een mathematische synthese.4 Een dergelijke homogeniteit vinden we in de derde en vierde antinomie
niet terug. Bekijken we, om dat te verduidelijken, de derde antinomie:
these: er bestaat een causaliteit door vrijheid
antithese: er bestaat geen andere dan de natuurlijke causaliteit
Beide stellingen zijn ditmaal heterogeen, omdat ze over verschillende syntheses gaan, te weten
enerzijds de mathematische synthese van de natuurlijke causaliteit (in de antithese), waarin de oorzaak
van een verschijnsel altijd zelf weer een verschijnsel is; en anderzijds (in de these) de synthese van
de causaliteit door vrijheid, waarin aan een verschijnsel een intelligibele oorzaak wordt toegeschreven,
met andere woorden een oorzaak buiten de reeks van de verschijnselen: ‘eine [Bedingung], die selbst
nicht Erscheinung ist’ (KdrV A 531/B 559). Een dergelijke synthese noemt Kant een dynamische
synthese. De heterogeniteit van these en antithese stelt de ‘kritische rechter’ in staat om beide ‘partijen’
gelijk te geven. Het is
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Cf. hierbij KdrV B 110. Zie ook KdpV A 186; en J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 116.
Vereenvoudigd: de totaliteit van de vereniging van alle verschijnselen; de totaliteit van de deling van een verschijnsel;
de totaliteit van het ontstaan van een verschijnsel; de totaliteit van de afhankelijkheid van het bestaan van een
verschijnsel. (Cf. hierbij KdrV A 415/B 443; zie ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 120 en 163)
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 164.
Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 117, 120-121 en 125-127.
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immers mogelijk om een en hetzelfde verschijnsel te bekijken als 1. het gevolg van een (louter
mechanische) natuurlijke oorzaak, én als 2. het gevolg van de werking van een ‘Ding an sich’, dat
zelf geen verschijnsel is en bijgevolg ‘unter keinen Bedingungen der Sinnlichkeit’ (KdrV A 539/B
567) staat. Bijgevolg zijn these en antithese alleen maar schijnbaar met elkaar in tegenspraak.
Vereenvoudigd gezegd komt het hierop neer dat we de verschijnselen kunnen bekijken volgens twee
wetgevingen: de cognitieve (van het verstand: het ‘Müssen’) en de ethische (van de rede: het ‘Sollen’).
Kant legt hiermee de fundamenten waarop hij in de tweede Kritik zijn transcendentale onderzoek van
de ethiek zal optrekken.1
In de antinomieën van de zuivere rede krijgen we de rede dus in twee verschillende gedaanten te
zien. In de mathematische antinomieën vervult ze de functie die ze in het grootste deel van de eerste
Kritik te vervullen heeft - de functie van disciplinerende instantie die de aanmatigingen van het
verstand intoomt en het domein van de theoretische kennis begrenst. Deze ‘negatieve’ rol, die wordt
gereflecteerd in de afwijzing van these én antithese van de mathematische antinomieën, krijgt in de
tweede Kritik een positief pendant. Daar wordt de rede immers in haar praktische gebruik (‘elle-même
agissante’2) onderzocht, als het vermogen van de vrijheid. De rede blijkt er over een eigen,
‘bovennatuurlijke’ wetgeving te beschikken, die aan de ‘natuurlijke’ (van het verstand) echter geenszins
afbreuk doet. Vandaar ook dat de aanspraken van beide partijen in de dynamische antinomieën legitiem
kunnen worden bevonden. These en antithese blijken immers op radicaal heterogene wetgevingen
betrekking te hebben.
Het is deze tweedeling waarop Kants onderscheid tussen het mathematisch-verhevene en het
dynamisch-verhevene berust. De gemoedsbeweging die in het verheven gevoel plaatsvindt, kan
volgens Kant immers op twee verschillende vermogens van de ziel betrekking hebben: ‘entweder auf
das Erkenntnis- oder auf das Begehrungsvermögen’ (KdU A 79/B 80). Deze schijnbaar uit het niets
opgedoken bewering kunnen we alleen begrijpen als we ze in samenhang zien met de besproken
passages uit de eerste Kritik. Met opzet zijn we in onze terugblik op de eerste Kritik met name op de
eerste en derde antinomie van de zuivere rede nader ingegaan. Deze antinomieën zijn immers van
groot belang voor een goed begrip van Kants tweedeling van het verhevene en de motivatie daarvan.
Beide stellingen uit de eerste antinomie hebben betrekking op de ‘Idee [...] der absoluten Totalität
der Grösse in der Erscheinung’ (KdrV A 505/B 533). De oplossing van deze antinomie leidt tot de
conclusie dat het verstand deze idee niet kan kennen - anders gezegd, dat het domein van het denkbare
groter is dan dat van het kenbare. Ze leidt dus, kort gezegd, tot een negatieve conclusie met betrekking
tot het kenvermogen. We zullen zien dat het mathematisch-verhevene met deze eerste kosmologische
idee ‘werkt’, met het oog op het voelbaar maken van de superioriteit van de rede als denkvermogen
(en daarmee ook van de begrensdheid van het verstand als kenvermogen). De derde antinomie heeft
betrekking op de mogelijkheid van een causaliteit door vrijheid. Hier luidt het kritische oordeel dat
een dergelijke causaliteit (die van de ethiek) probleemloos kon worden aangenomen naast de natuurlijke
causaliteit (vande kennis), zolang de radicale heterogeniteit van beide maar onderkend wordt. De
oplossing van deze antinomie
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Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 119, 121-122 en 164f.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 168.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

88

resulteert dus in een positieve conclusie met betrekking tot het vermogen om te verlangen, het praktische
zielsvermogen van de mens. Het dynamisch-verhevene nu opereert met deze idee van een causaliteit
door vrijheid, en maakt de superioriteit van de rede als praktisch vermogen voelbaar. Het onderscheid
tussen het mathematisch-verhevene en het dynamisch-verhevene is derhalve gefundeerd op de dubbele
functie die de rede in Kants kritische filosofie vervult: een theoretische en een praktische, een negatieve
(in het ‘Erkenntnisvermögen’) en een positieve (in het ‘Begehrungsvermögen’). Het
mathematisch-verhevene en het dynamisch-verhevene zijn daardoor als de keerzijden van eenzelfde
medaille.1
Zoals men ziet hangt Kants indeling van het verhevene in twee soorten ten nauwste samen met de
architectuur van de kritische filosofie. Voor onze vraagstelling - die het terrein moet effenen voor
een ‘Weiterentwicklung’ van Kants analytiek van het verhevene met het oog op de (inzonderheid
moderne) kunst - blijkt zij echter niet altijd even relevant. We zullen onze bespreking ervan dan ook
tot een strikt minimum beperken, en met name ingaan op de elementen die van belang zijn voor de
verheveneproblematiek in het algemeen en voor onze operationalisering van Kants opvattingen erover
in het bijzonder.

4.2. Het mathematisch-verhevene 2
Verheven in de eigenlijke zin, hadden we hierboven gezien, zijn in de eerste plaats de ideeën van de
rede. Ook de eerste kosmologische idee, de ‘Idee [...] der absoluten Totalität der Grösse’ (KdrV A
505/B 533), is dus uiteraard verheven. Welnu, het is precies deze idee die de spil vormt van Kants
exposé over het mathematisch-verhevene. Ze wordt daar dan ook al meteen in de openingszin ter
sprake gebracht: ‘Erhaben nennen wir das, was schlechthin gross ist.’3 Als de rede van de
verbeeldingskracht de voorstelling van de idee van het absoluut-grote zou eisen, zou ze deze laatste
‘overvragen’ en een onlustgevoel veroorzaken, dat op zijn beurt weer noodzakelijk is voor het
lustgevoel over de uit het tekortschieten van de verbeeldingskracht gebleken superioriteit van de rede.
Dat is intussen welbekend. We hadden ook al gezien dat sommige in de aanschouwing gegeven
verschijnselen de verbeeldingskracht geweld kunnen aandoen op een manier die analoog is aan de
manier waarop de rede de verbeeldingskracht geweld aandoet, en dat die verschijnselen daardoor als
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Het onderscheid tussen beide impliceert volgens Lyotard dan ook niet ‘qu'il y aurait deux sortes de sublime’, maar
enkel ‘que le sublime (de la nature) est dans un cas considéré “mathématiquement”, dans l'autre “dynamiquement”.’
(Leçons sur l'Analytique du sublime, 115) Zie hierbij ook ibidem 39 en 56-58; M. Souriau, Le jugement réfléchissant
dans la philosophie critique de Kant, 119; G. Deleuze, La philosophie critique de Kant, 75; en R. Makkreel,
Imagination and Interpretation in Kant, 68.
Voor uitgebreide besprekingen van het mathematisch-verhevene zie: J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du
sublime, 125-152; P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 78-107; en R. Makkreel, Imagination
and Interpretation in Kant, 68-77.
KdU A 79/B 80. Voor ‘schlechthin gross’geeft Kant op dezelfde bladzijde als synoniemen ook het Latijnse ‘absolute,
non comparative magnum’ en ‘das, was über alle Vergleichung gross ist’, en zet daarmee het ideële karakter ervan
nog eens extra in de verf.
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trigger van het verheven gevoel kunnen fungeren. Hoe zich dat proces in het geval van het
mathematisch-verhevene precies voltrekt, legt Kant als volgt uit.1
Om ons uit te spreken over de grootte van een object kunnen we op twee manieren te werk gaan.
We kunnen vooraf een maat vastleggen, en de grootte van het object volgens die maat opmeten, zo
bijvoorbeeld: ‘hij is één meter negentig groot.’ In dat geval spreekt Kant van de logische (KdU A
81/B 82) of ook de mathematische (KdU A 84/B 85) groottebepaling. Stellen we de vraag naar de
grootte van de maat zelf, dan moeten we weer een nieuwe maat aannemen, waarmee de eerste kan
worden vergeleken, etc. De logische groottebepaling leidt bijgevolg nooit tot een absoluut, maar altijd
weer tot een relatief begrip (‘Vergleichungsbegriff’ (KdU A 80/B 81)) van grootte.
Er bestaat echter ook nog een andere manier van groottebepaling, die tot uitdrukking komt in een
uitspraak als: ‘hij is groot’ (‘Wenn ich nun schlechtweg sage, das etwas gross sei’ (KdU A 80/B 81)).
De grootte van de ‘hij’ wordt daarbij niet aan een objectieve maat afgemeten. De genoemde uitspraak
antwoordt dan ook in het geheel niet op de vraag: ‘hoe groot is hij?’, maar wel op de vraag: ‘Is hij
groot?’ Het antwoord op een dergelijke vraag is een subjectief oordeel op basis van een onuitgesproken
maat, ‘den man für jedermann als ebendenselben annehmen zu können voraussetzt’ (KdU A 81/B
82), zodat men voor dat oordeel - ondanks het subjectieve karakter ervan - toch op algemene
instemming aanspraak meent te kunnen maken. Deze tweede manier van groottebepaling noemt Kant
de esthetische. Ze geeft aanleiding tot een ‘Reflexionsurteil’ (KdU A 82/B 83), terwijl de eerste een
determinerend (‘mathematisch-bestimmendes’, KdU A 82/B 83) oordeel oplevert.
Verschillend als ze zijn hebben beide vormen van groottebepaling toch dit met elkaar gemeen: ze
kunnen nooit een absolute grootte bepalen. Beide veronderstellen immers een (expliciete of impliciete,
objectieve of subjectieve) maat, waarmee het te beoordelen object wordt vergeleken. De grootte
waarover zij zich uitspreken, is bijgevolg altijd een relatieve, begrensde grootte. Hierboven hadden
we gezien dat we alleen de idee van het absoluut grote in eigenlijke zin verheven kunnen noemen.
Voor het absoluut grote is echter geen maatstaf te vinden waaraan het afgemeten zou kunnen worden:
het is ‘alleen zichzelf gelijk’. Bij het onpresenteerbare object van deze (verheven) idee van het absoluut
grote zinken ook de grootste verschijnselen in het niet. Bijgevolg: ‘Erhaben ist das, mit welchem in
Vergleichung alles Andere klein ist.’2 Daarom ook kan niets wat in de aanschouwing presenteerbaar
is, in de eigenlijke zin verheven worden genoemd: elk object, hoe groot ook volgens de ene maatstaf,
kan immers altijd ‘in einem anderen Verhältnisse betrachtet bis zum Unendlichkleinen herabgewürdigt
werden’ (KdU A 83/B 84). Nu zijn het zoals we hebben gezien juist de inadequaatheid van alle
verschijnselen tegenover deze idee van het absoluut grote (cf. KdU A 114/B 116) en de daaruit
voortvloeiende onmacht van ons voorstellingsvermogen (de verbeeldingskracht) om een aan die idee
van de rede corresponderend ‘absoluut groot’ object in de aanschouwing te presenteren, die het
verheven

1

2

Kants behandeling van het mathematisch-verhevene is bijzonder langdradig en repetitief. In de oorspronkelijke
uitgave van de Kritik der Urteilskraft beslaat ze ruim twintig bladzijden. Onze bespreking ervan zal tot het strikte
minimum beperkt blijven.
KdU A 83/B 84. Zie ook ibidem A 91/B 92: ‘Das Unendliche aber ist schlechthin (nicht bloss komparativ) gross.
Mit diesem verglichen ist alles andere [...] klein.’
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gevoel veroorzaken, doordat dat onvermogen en de daaraan verbonden onlust tot ‘die Erweckung des
Gefühls eines übersinnlichen Vermögens in uns’ (KdU A 84/B 85) leiden. Dit gevoel van ‘ein
Vermögen des Gemüts [...], das jeden Massstab der Sinne übertrifft’(KdU A 84/B 85) is een lustgevoel.
Het resultaat van het hele proces is bijgevolg het plezierig-onplezierige gevoel van het verhevene.
Ook al zijn alleen ideeën ‘echt’ verheven, toch zijn er zoals gezegd ook verschijnselen die de
verbeeldingskracht overweldigen op een manier die doet denken aan de manier waarop de rede dat
doet, en die precies door die analogie aanleiding kunnen geven tot het verheven gevoel. Iets dergelijks
gebeurt ook in het mathematisch-verhevene. Hoe moeten we ons die analogische procedure daar nu
precies voorstellen? We hebben gezien dat, wanneer we de grootte van verschijnselen logisch bepalen,
we niet kunnen beschikken over ‘ein erstes oder Grundmass’ (KdU A 85/B 86), een absolute maatstaf
van grootte. In de esthetische groottebepaling valt echter wél iets aan te wijzen dat als zo'n ‘Grundmass’
fungeert en daardoor gelijkenis vertoont met de verheven idee van het absoluut grote. Het gaat daarbij
niet om de impliciete maatstaven die, geval per geval, worden gehanteerd om verschijnselen ‘groot’
of ‘klein’ te noemen. Bedoeld is hier het subjectieve maximum aan grootte dat de verbeeldingskracht
in één ogenblik1 kan synthetiseren (‘le maximum de grandeur présentable à la fois’2). Deze
‘ogenblikkelijke’ synthese noemt Kant de ‘comprehensio aesthetica’(KdU A 86/B 87). Krijgt de
verbeeldingskracht de tijd om haar synthese progressief op te bouwen (de ‘comprehensio logica’(KdU
A 90/B 91)), dan kan ze om het even welk verschijnsel aan - ja, dan gaat ze ‘von selbst, ohne dass
ihr etwas hinderlich wäre, ins Unendliche fort’3. Ziet ze zich echter gedwongen om te proberen een
buitensporig groot object in één keer te synthetiseren, dan bereikt ze haar grens en zal ze in haar
opdracht mislukken. In die mislukking wordt ze geconfronteerd met een ‘absolutes Mass, über das
kein grösseres subjektiv (dem beurteilenden Subjekt) möglich sei’ (KdU A 85/B 86). Het is makkelijk
te begrijpen dat het subjectieve absolutum (‘un absolument grand subjectif’4) dat bij zulke gelegenheden
voelbaar wordt (‘die Grösse schlechthin, soweit das Gemüt sie in einer Anschauung fassen kann’
(KdU A 86/B 87)), als een analogon van de idee van het absoluut grote (‘was schlechthin gross ist’
(KdU A 79/B 80)) kan worden ervaren en zo aanleiding kan geven tot het verheven gevoel (‘die Idee
des Erhabenen bei sich führe’ (KdU A 85/B 86)), vooral omdat in beide gevallen hetzelfde vermogen,
te weten de verbeeldingskracht, wordt overvraagd en geweld wordt aangedaan:
es ist hier ein Gefühl der Unangemessenheit seiner Einbildungskraft für die Idee eines
Ganzen, um sie darzustellen, worin die Einbildungskraft ihr Maximum erreicht und bei
der Bestrebung, es zu erweitern, in sich selbst zurücksinkt, dadurch aber in ein rührendes
Wohlgefallen versetzt wird. (KdU A 87/B 88)

1
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4

‘in eine Anschauung unmittelbar’ (KdU A 85/B 86); ‘Zusammenfassung des Vielen in einer Anschauung’ (KdU A
90/B 91). Cf. ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 118 en 128-129.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 129. Zie ook E. Escoubas, La simplicité du sublime, 90-91.
KdU A 89/B 90. Zie ook ibidem A 92/B 93.
L. Ferry, Homo Aestheticus, 141. Cf. hierbij ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 128 en 138-139.
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Wat de bron is van dat welgevallen, zal men in dit stadium van onze uiteenzetting wel begrijpen: de
grootte van een in de aanschouwing gegeven object blijkt ondoelmatig voor de ‘comprehensio
aesthetica’ van de verbeeldingskracht, zoals de idee van het absoluut grote ondoelmatig is voor de
verbeeldingskracht tout court. Door de eerste ondoelmatigheid worden wij er onrechtstreeks aan
herinnerd dat wij de idee van het absoluut grote, ook al kunnen we ze niet voorstellen, dan toch ten
minste kunnen denken. De rede slaagt met andere woorden glansrijk in de opdracht die de
verbeeldingskracht niet aankan: de synthese van het absoluut grote. In de idee van de rede wordt het
absoluut grote immers ‘unter einem Begriffe ganz zusammengefasst’ (KdU A 91/B 92-93). Zo wordt
in ons ‘ein Vermögen des Gemüts [...], welches allen Massstab der Sinne übertrifft’1 voelbaar. De
ondoelmatigheid van de voorstelling voor de verbeeldingskracht blijkt aldus doelmatig voor de rede.
De onlust die voortvloeit uit de nederlaag van de verbeeldingskracht wordt gebalanceerd door het
triomfantelijke gevoel dat we tenminste met de rede ‘die Schranken der Sinnlichkeit’ (KdU A 92/B
93) kunnen overschrijden. Zo maakt de ervaring van het verhevene voelbaar dat we meer kunnen
denken dan we kunnen kennen. Kant beklemtoont daarbij andermaal dat ‘die wahre Erhabenheit nur
im Gemüte des Urteilenden, nicht in dem Naturobjekte, dessen Beurteilung diese Stimmung desselben
veranlasst’ (KdU A 94/B 95) moet worden gezocht. We noemen natuurobjecten - in dit geval
natuurobjecten met een ‘grosse Einheit als Mass [...] für die Einbildungskraft’ (KdU A 94/B 95) alleen verheven wanneer ze aanleiding geven tot een heftige confrontatie van de verbeeldingskracht
met de rede, waaruit de onmacht van de eerste en de superioriteit (‘Überlegenheit’ (KdU A 96/B 97))
van de tweede blijkt. Het is alleen door deze confrontatie dat het gemoed ‘sich in seiner eigenen
Beurteilung gehoben’ (KdU A 94/B 95) kan voelen.
Hieruit blijkt ook andermaal dat het verheven gevoel alleen maar een gemengd gevoel kan zijn.
Enerzijds wordt de verbeeldingskracht in haar pogingen om de per definitie onvoorstelbare idee van
het absoluut grote voor te stellen ‘ihre Schranken und Unangemessenheit’ (KdU A 96/B 97) gewaar
en dreigt ze te bezwijken. Anderzijds bewijzen die pogingen haar ‘hogere’ bestemming om van die
idee een adequate voorstelling te presenteren (‘ihre Bestimmung zur Bewirkung der Angemessenheit
mit [der Idee der Vernunft]’ (KdU A 96/B 97)). Het conflict tussen de verbeeldingskracht en de rede
ontstaat dus paradoxaal genoeg uit het streven om beide vermogens uiteindelijk tot een harmonieuze
samenwerking te brengen. Dat streven mondt per definitie in een mislukking uit, maar de ‘geste’
waartoe het motiveert, het grijpen naar het ongrijpbare, laat ons toe als het ware een glimp op te
vangen van een met het bovenzinnelijke (waarvan de rede het vermogen is) verzoende zinnelijkheid
(die de verbeeldingskracht als haar ‘grösste Vermögen’ (KdU A 96/B 97) heeft), als van een
onbereikbare horizon.2 Het onlustgevoel, dat de mislukking van de verbeeldingskracht signaleert,
wordt dan ook direct verbonden met een lustgevoel, dat ‘das Gefühl unserer übersinnlichen Bestimmung
in uns’ (KdU A 97/B 98) is. Zo ontstaat de in 3.4. beschreven onoplosbare conflictueuze spanning
(‘Kontrast’ (KdU A 98/B 99); of:

1
2

KdU A 91/B 92. Zie bij deze passage J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 144
Cf. hierbij R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, 83.
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‘Widerstreit’ (KdU A 98/B 99)), waarin ‘ebendieselbe Gewalt, die dem Subjekte durch die
Einbildungskraft widerfährt, für die ganze Bestimmung des Gemüts als zweckmässig beurteilt wird.’
(KdU A 99/B 100) Hieruit volgt dan ook dat een object als des te verhevener wordt beoordeeld
naarmate het de verbeeldingskracht meer geweld aandoet (‘in eben dem Masse wiederum anziehend,
als es für die blosse Sinnlichkeit abstossend war’ (KdU A 97-98/B 99)).
In zijn uiteenzetting over het mathematisch-verhevene in ¶ 25 en 26 behandelt Kant het verhevene
volgens de categorie van de kwantiteit, zij het - zoals dat ook in de analyse van het smaakoordeel het
geval was (cf. 2.5.) - op een oneigenlijke, ‘analogische’ wijze, die recht moet doen aan de specificiteit
van het oordeel over het verhevene als een esthetisch oordeel. Zoals we hebben gezien wordt het
verheven gevoel hier veroorzaakt door de eis tot presentatie van de idee van absolute grootte of
totaliteit, en vindt het zijn aanleiding in de esthetische groottebepaling van een buitensporig groot
object. Welnu, de triade van de categorieën van kwantiteit bestaat uit eenheid, veelheid en totaliteit
(cf. KdrV A 80/B 106 en B 111). Deze laatste categorie laat zich natuurlijk in verband brengen met
de problematiek van de ‘grandeur infinie’1 of het ‘Absolut-ganze’ (KdU A 95/B 97) die in de genoemde
paragrafen ter sprake komt. Het is tevens de problematiek van de eerste antinomie van de zuivere
rede uit de Kritik der reinen Vernunft,2 waar - zoals dat ook hier gebeurt - de rede wordt opgevoerd
in haar negatieve gebruik: als het denkvermogen dat onze aanspraken op kennis tot bescheidenheid
aanmaant en daardoor de limieten van verbeeldingskracht en verstand reveleert. De rede fungeert hier
dus in het kader van het kenvermogen.3
In ¶ 27 gaat Kant in op het ambivalente karakter van het verheven gevoel, waarin een onlustgevoel
fungeert als voorwaarde voor een lustgevoel (‘mit einer Lust [...], die nur vermittelst einer Unlust
möglich ist’ (KdU A 100/B 102)). Hiermee bespreekt hij naar eigen zeggen de ‘Qualität des Gefühls
des Erhabenen’ (KdU A 99/B 100). Van toepassing acht hij hier vermoedelijk de derde categorie van
kwaliteit, die van de beperking (‘Limitation’ (KdrV A 80/B 106) of ‘Einschränkung’ (KdrV B 111)),
die ‘Realität mit Negation’ (KdrV B 111) verbindt en daarmee - om een lang verhaal kort te maken
- uitspraken van het soort: ‘als ..., dan ...’ mogelijk maakt. In dit geval: ‘als onlust, dan lust’.4
Meteen heeft Kant het verheven gevoel naar zijn eigen overtuiging - maar heel anders dan hij in ¶
24 had beloofd - behandeld volgens de twee soorten ‘mathematische’ categorieën (cf. KdrV B 110),
en kan hij overgaan tot de behandeling van het dynamisch-verhevene.
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J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 142.
Souriau noemt het mathematisch-verhevene om die reden zelfs ‘une antinomie vivante’ (Le jugement réfléchissant
dans la philosophie critique de Kant, 122).
Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 125.
Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 123.
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4.3. Het dynamisch-verhevene1
Kant opent zijn bespreking van het dynamisch-verhevene met het scherp stellen van het onderscheid
tussen ‘kracht’ en ‘macht’ - een onderscheid dat in het Duits voor ons verwarrend genoeg dat tussen
respectievelijk ‘Macht’ (soms ook wel: ‘Kraft’) en ‘Gewalt’ is. ‘Kracht’ omschrijft hij als ‘ein
Vermögen, welches grossen Hindernissen überlegen ist.’ (KdU A 101/B 102) Kracht wordt macht,
wanneer zij ook sterker blijkt te zijn dan iets dat zelf kracht bezit. Natuurobjecten worden door ons
als dynamisch-verheven ervaren wanneer we het gevoel hebben dat ze, hun geweldige kracht ten
spijt, toch geen macht over ons hebben. Dit vereist natuurlijk enige toelichting.
De natuurobjecten die als dynamisch-verheven worden beoordeeld, bezitten doorgaans een
buitengewone kracht en worden daardoor dan ook als angstaanjagend (‘Furcht erregend’ (KdU A
101/B 102)) ervaren. Een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van het verheven gevoel is
echter dat we niet werkelijk in gevaar verkeren en effectief bang zijn. In dat geval zou de ervaring
van het verheven gevoel immers de laatste zorg zijn die ons gemoed bezig houdt: ‘es ist unmöglich
an einem Schrecken, der ernstlich gemeint wäre, Wohlgefallen zu finden.’2 Wat de bewuste
natuurobjecten angstaanjagend maakt, is dat onze kracht (‘unser Vermögen zu widerstehen’ (KdU A
103/B 104)) bij hun overweldigende kracht ‘zur unbedeutenden Kleinigkeit’ (KdU A 103/B 104)
wordt. Deze ervaring kan op zich alleen maar aanleiding geven tot een onlustgevoel. Maar opnieuw
kunnen we hier het optreden vaststellen van de intussen bekende paradox van het verheven gevoel:
hoe angstaanjagender (‘je furchtbarer’ (KdU A 103/B 104)) en overweldigender het object - met
andere woorden hoe onaangenamer de ervaring ervan in eerste instantie - hoe aantrekkelijker (‘desto
anziehender’ (KdU A 103/B 104)) de aanblik ervan en, bijgevolg, hoe intenser het verheven gevoel.
Dat komt doordat we onze onmacht tegenover de kracht van de natuur slechts als een partiële onmacht
ervaren: zij heeft immers alleen betrekking op ons als (door het verstand gedacht) fenomeen, als (aan
de natuurlijke, mechanische causaliteit onderworpen) verschijnsel. Wij kunnen onszelf echter ook
(met de rede) denken als een noumenon, als (volgens een vrije causaliteit handelend) ‘Ding an sich’.
Heeft de natuur onbetwistbaar meer kracht dan onszelf als zinnelijke wezens en heeft ze ons in die
zin ook in haar macht, dan heeft ze in het geheel geen vat op ons als bovenzinnelijke, en dus vrije,
wezens, en kunnen wij ons in die hoedanigheid dan ook boven haar schijnbare almacht (‘Allgewalt’
(KdU A 103/B 104)) verheffen.
Net als in het mathematisch-verhevene fungeert hier een ‘primair’ onlustgevoel als fundament van
een ‘secundair’ lustgevoel. Ontstaat het lustgevoel daar doordat het onlustgevoel verbonden aan de
ondoelmatigheid van de verbeeldingskracht voor de ideeën ons herinnert aan ons vermogen om die
ideeën te denken, dan ervaren we in het gevoel van
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Voor uitgebreide besprekingen van het dynamisch-verhevene zie: J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime,
153-179; en P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 108-121.
KdU A 102/B 103. Deze voorwaarde ontleent Kant aan ‘previous theories of the sublime’ (D. Crawford, The Place
of the Sublime in Kant's Aesthetic Theory, 173), zoals Burkes Enquiry. Voor een kritiek op Kants inpassing ervan
in de derde Kritik zie ibidem 173-174.
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het dynamisch-verhevene weliswaar ‘unsere physische Ohnmacht’ (KdU A 103/B 105) tegenover de
natuur en ‘die Unwiderstehlichkeit ihrer Macht’ (KdU A 103/B 104), maar die onprettige ervaring
‘entdeckt zugleich ein Vermögen, uns als von ihr unabhängig zu beurteilen’ (KdU A 103/B 105) en
wordt dus doelmatig en daardoor lustvol doordat ze onze ‘Überlegenheit über die Natur’ (KdU A
103/B 105) en daarmee ook wat Kant al in de tweede Kritik ‘die Erhabenheit unserer Natur (ihrer
Bestimmung nach)’ (KdpV A 156) had genoemd, voelbaar maakt. Andermaal blijkt daarbij dat niet
de natuurobjecten zélf in de eigenlijke zin verheven kunnen worden genoemd: ‘die Erhabenheit [ist]
in keinem Dinge der Natur’ (KdU A 108/B 109). Men noemt ze alleen maar zo voor zover ze als
aanleiding (‘mere occasions’1) fungeren om de verhevenheid van onze bestemming, om sterker te
zijn dan de natuur, hoe machtig deze laatste zich ook aan ons voordoet, voelbaar te maken.
De eigenlijke oorzaak van het dynamisch-verheven gevoel is dus de door een ‘Widerstreit’ pregnant
gemaakte ervaring van de superioriteit van onze rede, als het vermogen van de ideeën in hun praktisch
gebruik, op onze zinnelijke natuur. De ‘dynamisch-verheven’ natuurobjecten maken in ons een ‘Kraft
(die nicht Natur ist)’ (KdU A 104/B 105) voelbaar, die ons toelaat om ‘das, wofür wir besorgt sind
(Güter, Gesundheit, Leben), als klein [...] anzusehen’2 en ons dus boven onze bepaaldheid door de
natuur te verheffen. Het feit dat ook de gedachte aan mensen, karaktertrekken of gebeurtenissen, die
op de een of andere manier een in een duidelijk conflict bevochten overwinning van de bovenzinnelijke
drijfveer op zinnelijke drijfveren (b.v. bezitsdrang, zelfbehoud) te zien geven, gemakkelijk aanleiding
geeft tot een (weliswaar ‘onzuiver’) verheven gevoel, is op dezelfde manier te verklaren: ook hier
wordt de genoemde ‘Kraft’ juist door de sterke tegenwerking van de natuur - zij het in dit geval de
‘Natur in uns’ (KdU A 108/B 109) - extra voelbaar gemaakt. Kant had er trouwens ook al in de Kritik
der praktischen Vernunft op gewezen dat handelingen uit plicht op ons de grootste indruk maken
wanneer ze een grote ‘Erhebung über alles, was Natur nur immer an Triebfedern zum Gegenteil
aufbringen mag,’3 vereist. Hier illustreert hij deze stelling met voorbeelden uit het betekenisveld van
‘moed’, die in de drie genoemde categorieën kunnen worden aangetroffen: onverschrokkenheid als
karaktertrek, een dapper mens (‘Ein Mensch, der nicht erschrickt, der sich nicht fürchtet, also der
Gefahr nicht weicht’ (KdU A 105/B 106)), een moedige handeling.
Dat brengt ons meteen bij de ‘duistere kant’ van de verheveneproblematiek: het verheven gevoel
veronderstelt, als een conditio sine qua non, een offer van de zinnelijkheid - een eis die in de morele
praxis alleen maar af en toe, als het geval het vereist, wordt geformuleerd. Er zijn echter legio gevallen
waarin moreel handelen niet in strijd is met onze zinnelijke interesse en dus geen offer vergt. Men
zou er derhalve verkeerd aan doen te geloven dat morele handelingen die esthetisch worden opgevat,
altijd als verheven worden ervaren. Omgekeerd zijn er voorbeelden te over van mensen, karaktertrekken
of handelingen, die weliswaar blijk geven van een (‘verheven’) overwinning op zinnelijke drijfveren,
maar daarom nog niet aan de morele wet gehoorzamen. Zo wijst Kant erop dat we ook de ‘Krieger’
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M. Nahm, ‘Sublimity’ and the ‘Moral Law’ in Kant's Philosophy, 518.
KdU A 104/B 105. Zie bij deze passage J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 149.
KdpV A 283. Zie ook KdpV A 152: ‘Es lassen sich [...] Handlungen [...] , die mit grosser Aufopferung [...] geschehen
sind, unter dem Namen edler und erhabener Taten preisen’.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

95

(KdU A 105/B 106) en ‘der Krieg, wenn er mit Ordnung und Heiligachtung der bürgerlichen Rechte
geführt wird’ (KdU A 105/B 107) vaak als verheven ervaren, hoewel oorlogsvoering normaliter
bezwaarlijk met de morele wet in overeenstemming kan worden gebracht. Zo is ook de staatsman
weliswaar op morele gronden te verkiezen boven de veldheer, maar dat kan niet beletten dat ‘das
ästhetische Urteil entscheidet für den letzteren.’ (KdU A 105/B 107) Hieruit blijkt alvast dat het
respect, ‘le sentiment moral’1, en het verheven gevoel niet met elkaar mogen worden geïdentificeerd.
Op de complexe relatie tussen de ethiek en het verhevene komen we verderop uitgebreider terug (cf.
5.3.).
In zijn zo-even besproken uiteenzetting over het dynamisch-verhevene onderzoekt Kant het verheven
gevoel volgens de categorieën van de relatie, de eerste soort ‘dynamische’ categorieën. Eén van de
categorieën van relatie is die van ‘Kausalität und Dependenz’ of, eenvoudiger, van ‘Ursache und
Wirkung’ (KdrV A 80/B 106). Nu hangt de problematiek van het dynamisch-verhevene met de vraag
naar de causaliteit uiteraard nauw samen: het lustgevoel ontstaat hier immers op grond van de op zich
onaangename ervaring van ons onvermogen tegenover de causaliteit van de natuur, die echter het
bewustzijn van een andere, vrije causaliteit in ons wekt. Men bemerkt de overeenkomst van deze
problematiek met die van de derde antinomie van de zuivere rede uit de eerste Kritik.2 Net zoals daar
wordt ook hier de rede positief beschouwd, als het vermogen van de ideeën in hun praktisch gebruik.
De rede staat hier bijgevolg in relatie met het vermogen om te verlangen.
De enige taak die Kant nu nog rest is een behandeling van het oordeel over het verhevene volgens
de modaliteit. De Koningsberger rondt er de eigenlijke ‘Analytik des Erhabenen’ mee af. De manier
waarop hij zijn vraagstelling hier formuleert, knoopt voor het eerst in deze analytiek weer duidelijk
aan bij zijn onderzoek van het smaakoordeel volgens de categorieën. De categorie die daar relevant
was, en die hier terugkeert, was die van de ‘Notwendigkeit’ (KdrV A 80/B 106). Nu was er al in de
‘Analytik des Schönen’, ondanks de op het eerste gezicht strenge scheiding tussen beide, sprake van
een ‘glissement’3 van de bespreking van het smaakoordeel volgens de kwantiteit naar de bespreking
ervan volgens de modaliteit. De aanspraak op algemeenheid van het smaakoordeel blijkt immers niet
los te kunnen worden gezien van de ‘exemplarische Notwendigkeit’ ervan. Een gelijksoortige
‘verschuiving’ laat zich ook vaststellen in Kants bespreking van het oordeel over het verhevene
volgens de modaliteit, dat in feite eerst de algemeenheid - en dus de kwantiteit - van dat oordeel
onderzoekt. Kant begint zijn uiteenzetting immers met een vergelijking tussen de aanspraken op
algemeenheid van het smaakoordeel, respectievelijk het oordeel over het verhevene. De aanspraak
op algemeenheid van het smaakoordeel is, zoals we hebben gezien, gefundeerd op de algemeenheid
van onze kenvermogens, de verbeeldingskracht en het verstand. Die algemeenheid mogen we in het
geval van het verhevene echter niet aannemen. De vermogens die daar in het spel zijn, zijn de
verbeeldingskracht en de rede, en
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J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 148.
Zie hierbij ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 149.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 108. Ook verderop in de Kritik der Urteilskraft zijn er van deze
‘verschuiving’ frappante voorbeelden aan te wijzen. Zie bijvoorbeeld KdU A 132/B 133-134 en A 143/B 145.
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met name die laatste is niet bij iedereen in dezelfde mate aanwezig. Om de rede tot ontwikkeling te
brengen, is ‘Kultur’ (KdU A 109/B 110) van de kenvermogens vereist, die tot ‘eine Empfänglichkeit
[des Gemüts] für Ideen’1 moet leiden. Zoals bekend is het de ervaring van de ondoelmatigheid van
de natuur (verbeeldingskracht) voor de ideeën (rede), die het verheven gevoel veroorzaakt. Wie ‘ohne
Entwicklung sittlicher Ideen’ (KdU A 109/B 110-111) is, met andere woorden ‘dem rohen Menschen’
(KdU 109/B 111), kan de verheven natuur dan ook alleen maar als angstaanjagend ervaren. Precies
omdat we ervan uitgaan dat niet iedereen in dezelfde mate ontvankelijk is voor ideeën, zijn we minder
geneigd om met ons oordeel over het verhevene ‘Eingang bei anderen’ (KdU 109/B 110) te verwachten
dan met ons oordeel over het schone.
Hierop maakt Kant de overgang naar de ‘modaliteit’ van het oordeel over het verhevene. Hoewel
het oordeel over het verhevene van de natuur ‘Kultur’ vereist, is het geen cultuurproduct,2 maar is het
gefundeerd in de menselijke natuur. Immers, we kunnen er weliswaar niet van uitgaan dat iedereen
daadwerkelijk een ‘Anlage zum Gefühl für (praktische) Ideen’ (KdU A 110/B 112) bezit, maar we
geloven dat we zo'n aanleg, als zijnde een onvervreemdbaar onderdeel van de menselijke natuur, wel
met het volste recht van iedereen kunnen eisen. Bijgevolg zijn wij ook overtuigd van de
noodzakelijkheid van ons oordeel over het verhevene: iedereen behoort er volgens ons mee in te
stemmen. Zoals we vinden dat wie ons oordeel over het schone niet deelt, geen smaak heeft, zo
geloven we dat wie ons oordeel over het verhevene tegenspreekt, geen gevoel heeft.3 De
vooronderstelling van hun noodzakelijkheid hebben beide oordelen dus gemeen. Alleen is die in het
geval van het verhevene toch een stuk hypothetischer: ze berust immers op de subjectieve
vooronderstelling van een morele aanleg bij de mens (‘des moralischen Gefühls im Menschen’4).
Kant rept dan ook niet van een sensus communis, de vermeende algemeenmenselijke receptiviteit
waarop het oordeel over het schone zich beroept om zijn aanspraak op noodzakelijkheid te legitimeren.
De belofte van zoiets als een gevoelsgemeenschap blijft in het verheven gevoel weliswaar als horizon
bestaan, maar elke hoop op feitelijke inlossing ervan lijkt te zijn vervlogen. We komen op deze
problematiek en Kants behandeling ervan in ¶ 39-40 verderop nog terug.5

4.4. Een kritische evaluatie
Zijn belofte van een systematische categoriale analyse van het oordeel over het verhevene naar het
voorbeeld van de ‘Analytik des Schönen’ lost Kant dus niet of nauwelijks in. Ook
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KdU A 109/B 110. Zie bij deze passage J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 120 en 170.
Men merkt hier nogmaals Kants voorkeur voor een natuuresthetiek - anders gezegd, zijn weigering om zich de
esthetiek als door conventies bepaald (‘konventionsmässig’, KdU A 110/B 111) te denken.
Cf. hierbij KdU A 111/B 112. Wij baseren ons oordeel immers op onze ‘ontvankelijkheid’ (‘Empfänglichkeit’)
voor ideeën. Wie ons oordeel niet deelt, ontbeert volgens ons dan ook die ontvankelijkheid. Zie hierbij ook L.
Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 256.
KdU A 111/B 112. Zie verder ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 93.
Cf. hierbij 6.
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zijn bewering als zouden de resultaten van zijn analyse perfect aansluiten bij zijn bevindingen over
het oordeel over het schone, gaat slechts ten dele op. Volgens de kwaliteit is het oordeel over het
verhevene inderdaad interesseloos, aangezien het welgevallen er niet afhankelijk is van het bestaan
van het object dat er aanleiding toe is. Volgens de kwantiteit maakt het aanspraak op algemeenheid,
ten minste als de beide vermogens die elkaar in het verheven gevoel op conflictueuze wijze ontmoeten,
aanwezig zijn - en dat laatste mogen we niet zonder meer aannemen. Volgens de relatie onthult het
een ‘doelmatigheid zonder doel’ - alleen gaat het niet om de doelmatigheid van een object, maar van
de onderlinge relatie van de vermogens van het subject en de daaruit voortvloeiende gemoedsstemming,
eventueel naar aanleiding van een object.1 Volgens de modaliteit is het oordeel over het verhevene
noodzakelijk: iedereen behoort met ons oordeel in te stemmen. Die eis blijkt hier echter nog een stuk
irreëler dan bij het oordeel over het schone. Op grond van dit alles kunnen we, met Lyotard, het
verhevene omschrijven als weliswaar ‘cousin du goût. Mais cousin seulement’2.
Zoals uit zijn bespreking van het mathematisch-verhevene en het dynamisch-verhevene blijkt,
zoekt Kant zijn voorbeelden van het ‘zuivere’ verhevene in de eerste plaats onder de geweldig grote
(het mathematisch-verhevene) en de uitzonderlijk krachtige natuurobjecten (het dynamisch-verhevene).
Daarmee sluit hij trouwens helemaal aan bij de reflectie over het verhevene in het achttiende-eeuwse
Europa. Beide categorieën van voorbeelden worden door Kant vervolgens, in de vorm van het
onderscheid tussen het mathematisch-verhevene en het dynamisch-verhevene en niet zonder de nodige
amputaties3, in het keurslijf van zijn kritische filosofie geperst.
Heden ten dage worden we echter geconfronteerd met de vaststelling dat Kants ‘vrije verhevenheden’
steeds minder als verheven worden ervaren en in vele gevallen zelfs tot kitsch ‘herabgesunken’ zijn.4
De vraag is hoe dat komt. In 2.3. hadden we er al op gewezen dat er volgens Lyotard sprake is van
een toenemende onmogelijkheid van de ‘vrije schoonheid’, omdat de receptiviteit die ons in staat
stelt de ‘geving’ als direct doelmatig voor onze kenvermogens te ervaren, op onze dagen nauwelijks
nog wordt aangesproken en daardoor ten prooi is aan een ‘anesthesie’. Lyotard betrekt het zuivere
oordeel over het verhevene niet expliciet in zijn bespreking, maar het kan niet anders dan dat dit
hetzelfde lot beschoren is. Het zuivere oordeel over het verhevene is immers gefundeerd op de
onmiddellijke, niet door concepten bemiddelde ervaring van de ondoelmatigheid van de ‘geving’
voor onze kenvermogens. Aangezien het dezelfde receptiviteit is die over deze ondoelmatigheid moet
oordelen, kunnen we vermoeden dat ook de ‘vrije verhevenheid’ zich in toenemende mate ‘onttrekt’.
Zoals de hedendaagse schoonheid al welhaast samenvalt met de ‘afhankelijke’ schoonheid van de
perfectie, zo wordt de esthetica van het verhevene op onze dagen van langsom meer de esthetica van
wat deze perfectie (in de zin van: overeenstemming met een bepaald doel) teniet doet. Wat ons rest,
zijn ‘afhankelijke
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Op dat onderscheid met de subjectieve doelmatigheid in het oordeel over het schone had hij trouwens al in de
‘Einleitung’ van de Kritik der Urteilskraft gewezen. (Cf. hiervoor KdU A XLVI/B XLVIII; zie verder ook A.
Lazaroff, The Kantian Sublime, 205)
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 95.
Cf. hierbij P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 134-135.
Cf. hierbij P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 155 en 161.
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verhevenheden’, die dus enkel als ondoelmatig worden ervaren in relatie tot een vooraf gegeven,
bepaald doel en die bijgevolg afhankelijk zijn van conceptuele bemiddeling (‘Vernünfteln’). Zoals
ook de schoonheid van de perfectie voortdurend aan verandering onderhevig is, zo is ook - en a fortiori
- de hedendaagse esthetica van het verhevene niet langer denkbaar als een stabiele en ‘natuurlijke’
esthetica, die haar objecten vooral vindt in buitensporig grote of krachtige natuurverschijnselen, maar
juist als een esthetica van de voortdurende, ‘rusteloze’ transgressie, met een nauwelijks overzienbaar
en voortdurend in reorganisatie verkerend veld van in potentie verheven objecten.1

5. Het esthetische en het ethische
Op de beide analytieken laat Kant ter afsluiting nog een lange ‘Allgemeine Anmerkung’ volgen,
waarin hij de vier gevoelens - van het aangename, het schone, het verhevene en het (moreel) goede
(‘[d]as Schlechthin-Gute’ (KdU A 112/B 114)) - nog eens op een rijtje zet en met elkaar vergelijkt.
De facto blijkt hij echter alleen in de laatste drie, als zijnde gevoelens die bijdragen tot het ‘cultiveren’
van onze natuur, geïnteresseerd te zijn. Aangezien hij het verschil tussen de gevoelens van het schone
en het verhevene in ¶ 23-29 al uitgebreid heeft toegelicht, blijven er in feite nog slechts twee
vergelijkingen te maken: die tussen het schone en het goede, en die tussen het verhevene en het goede.
We zullen in wat volgt de voor ons opzet belangrijkste resultaten van die vergelijkingen zo concies
mogelijk onder woorden proberen te brengen. Dat geeft ons meteen de gelegenheid om dieper in te
gaan op de complexe relatie tussen het esthetische en het ethische - een kwestie die voor een lectuur
van Van Ostaijens werk in het licht van de verheveneproblematiek van groot belang is. Met het oog
hierop moeten we echter eerst, en uiteraard sterk vereenvoudigend, enkele grondgedachten en
fundamentele begrippen van Kants ethiek in herinnering brengen.

5.1. Kants ethiek: de morele wet, de idee van de vrijheid en het respect
Behalve door zinnelijke drijfveren, die deel uitmaken van de natuurlijke causaliteit, kan ons handelen
volgens Kant ook gemotiveerd worden door een bovenzinnelijke drijfveer, die tot de causaliteit door
vrijheid behoort. Dat is het geval wanneer de wil die ons tot dat handelen heeft aangezet, direct bepaald
wordt door de morele wet, die zelf berust op de idee van de vrijheid als haar mogelijkheidsvoorwaarde
(cf. KdpV A 5). De rede, die in de eerste Kritik enkel een negatieve of hooguit regulatieve functie
vervulde, krijgt hier in haar praktische gebruik een positieve functie: hebben haar ideeën geen
theoretische realiteit en kunnen we er bijgevolg ook niets over weten, dan bezitten ze toch een
praktische realiteit (cf. KdpV A 85), aangezien ze onze wil en daardoor ook ons handelen kunnen
bepalen. De rede staat hier dan

1

Cf. hierbij 5.3.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

99

ook in relatie tot een ander zielsvermogen dan in de eerste Kritik: het vermogen om te verlangen
(‘Begehrungsvermögen’, KdpV A 16n) in plaats van het kenvermogen. Zij dient hier niet om het
verstand te disciplineren, maar om de wil haar wet op te leggen.
Onze wil kan door heel verschillende ‘Grundsätze’ (KdpV A 36) worden bepaald. Kant onderscheidt
met name (subjectieve) maximes en (objectieve) imperatieven. Maximes hebben nooit meer dan een
subjectieve, niet-algemene geldigheid (‘nur [...] für den Willen des Subjekts gültig’ (KdpV A 35)).
Imperatieven, daarentegen, worden geformuleerd door de rede (cf. KdpV A 36) en zijn geldig voor
de wil van elk redelijk wezen. Ze zijn dat echter niet allemaal op dezelfde manier. Sommige zijn het
alleen onder een bepaalde voorwaarde, en worden daarom hypothetische imperatieven genoemd (‘Als
je niet in de gevangenis wil, mag je niet doden’). Andere zijn dan weer onvoorwaardelijk geldig, en
heten daarom categorische imperatieven (‘Gij zult niet doden’).1
Alle maximes en hypothetische imperatieven staan uiteindelijk in dienst van onze eigenliefde en
ons streven naar geluk, en bijgevolg van onze zinnelijke (empirische, ‘pathologisch affizierte’ (KdpV
A 57)) neigingen.2 Ze formuleren immers allemaal empirische, concrete en daardoor niet-algemene
doelstellingen, waarvan de realisering moet leiden tot de bevrediging van die neigingen en van het
eraan verbonden geluksverlangen. Door de toevalligheid en niet-algemeenheid van hun doelstellingen
kunnen maximes en hypothetische imperatieven nooit tot een algemene wetgeving, maar enkel tot
‘empirische principes’ (cf. KdpV A 39) voor ons handelen leiden. Het streven naar de bevrediging
van onze neigingen is overigens wel de ‘natuurstaat’ van ons handelen (‘ein ursprünglicher Besitz’3).
De neigingen zijn immers altijd primair in ons aanwezig en vormen dan ook telkens de eerste
‘Bestimmungsgrund’(KdpV A 46) van onze wil.4 Zolang we uitsluitend aan neigingen gehoorzamen,
blijven we onderworpen aan de mechanische causaliteit van de natuur (het ‘Müssen’) en verheffen
we ons, als handelend subject, niet boven ons fenomenale bestaan.
Hier tegenover stelt Kant het (quasi-)feit (‘Faktum’ (KdpV A 74 en A 96)) van de morele wet, dat
‘erop wijst’ (‘Anzeige gibt’ (KdpV A 74)) dat we naast veranderlijke, door neigingen gedicteerde
empirische principes ook een algemene, a priori noodzakelijke wetgeving in ons dragen, die direct
(zonder een concreet, materieel doel5 voorop te stellen) en categorisch (‘unbedingt’6) onze wil kan
bepalen. De morele wet draagt de mens op om als boven de natuur verheven ‘Wesen an sich selbst’
(KdpV A 72) en volgens de causaliteit door vrijheid (het ‘Sollen’) te handelen, dat wil zeggen onze
wil niet door onze neigingen en het streven naar geluk te laten bepalen. Alleen als die voorwaarde
vervuld is, kunnen onze handelingen absoluut (‘schlechthin’ (KdpV A 106)) en, bijgevolg, moreel
gesproken goed worden genoemd. De (voor onze kennis geheel ontoegankelijke7) causaliteit door
vrijheid is,

1
2
3
4
5
6
7

Zie bij dit onderscheid P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 19.
Cf. ¶ 3, ‘Lehrsatz II’ (KdpV A 40-41).
KdpV A 45. Zie ook J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 165.
Cf. hierbij ook KdpV A 131-132.
‘einen Gegenstand, dessen Wirklichkeit begehret wird’ (KdpV A 38).
KdpV A 55. Zie ook KdpV A 30 en 57; en R. Scruton, Kant, 67.
‘die völlige Unbegreiflichkeit desselben’ (KdpV A 14). Zie verder ook KdpV A 5, A 53, A 73, A 98-99 en A 241.
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zoals men hieruit kan opmaken, altijd secundair en negatief tegenover onze - primair aanwezige en
op een positief doel gerichte - natuurlijke neigingen.
De morele wet eist van ons de realisering van haarzelf in de wereld van de verschijnselen. Om
erover te oordelen of onze praxis of die van anderen al dan niet met die eis in overeenstemming is,
moeten we het hierboven omschreven negatieve criterium gebruiken: de morele wet ‘vindt plaats’
(‘Statt haben’ (KdpV A 115)) in een vrije handeling, dat wil zeggen een handeling veroorzaakt door
een wil die de vooraf gegeven natuurlijke ‘Bestimmungsgründe’ en daarmee ook onze neigingen en
de daaraan verbonden natuurlijke causaliteit heeft weten te overwinnen (cf. KdpV A 122). Vanuit
een moreel perspectief is de zinnelijkheid dan ook te beschouwen als het toneel van een onophoudelijke
strijd tussen natuur en vrijheid, ‘Neigungen’ en ‘moralische Gesinnung’ (KdpV A 264), pathos en
ethos, waarbij de morele wet ons als ‘Endzweck’, als horizon in het oneindige, de omvorming
voorhoudt van de ‘Sinnenwelt’ (de wereld zoals ze is) tot een ‘Verstandeswelt’1 (de wereld zoals ze
behoort te zijn), en van onszelf tot een wezen dat zijn wil nog enkel door de morele wet laat bepalen,
wat onze ‘höhere Bestimmung’ (KdpV A 158) is. Kant ziet de mens in de tweede Kritik dan ook als
een dubbelwezen (‘zu beiden Welten gehörig’2), heen en weer geslingerd tussen horigheid aan zijn
neigingen en gehoorzaamheid aan de morele wet. Overigens heeft het feit dat onze vrijheid zich in
de zinnelijkheid dient te manifesteren, een consequentie die we niet uit het oog mogen verliezen: ook
wanneer de handeling vanuit praktisch (ethisch) oogpunt vrij is, dan valt ze vanuit theoretisch
(cognitief) oogpunt toch onder de natuurlijke causaliteit. Bij een en dezelfde handeling kunnen we
dus op twee verschillende manieren ‘aanknopen’, zonder dat de hieruit resulterende uitspraken met
elkaar in tegenspraak hoeven te zijn.3
De morele wet heeft, om onze wil te kunnen bepalen, een drijfveer nodig. Deze drijfveer mag,
zoals we hebben gezien, geen verlangen naar het bestaan van een object zijn. Bijgevolg kan het alleen
een gevoel zijn dat de morele wet in ons voor zichzelf wekt. Dit gevoel - het zich verplicht voelen,
het ‘gegrepen worden’ door de morele wet (‘saisi par l'obligation’4) - noemt Kant het respect, dat hij
omschrijft als ‘die Sittlichkeit selbst, subjektiv als Triebfeder betrachtet’5. Nu is het respect een wel
heel eigenaardig gevoel (‘dieses sonderbare Gefühl’6), omdat het het enige gevoel is dat direct door
de zuivere praktische rede wordt bewerkt (‘praktisch-gewirkt’7). Het is daardoor ook ‘à peine un
sentiment, qui serait nécessairement pathologique’8, ‘un pathos a-pathique’1, ‘une disposition
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KdpV A 74. Kant spreekt in dit verband ook van het ‘hoogste goed’ (cf. KdpV A 75 en A 199).
KdpV A 155. Zie ook KdpV A 10n; R. Scruton, Kant, 60; en P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality
to Art, 19.
Zoals we hebben gezien (cf. 4.) was Kant ook al ter gelegenheid van de bespreking van de derde antinomie van de
zuivere rede tot die conclusie gekomen. Kant verwijst in de tweede Kritik trouwens expliciet naar deze antinomie.
Cf. KdpV A 239-240.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 165. Zie ook id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 156.
KdpV A 134. Cf. hierbij ook Lyotards omschrijving van het respect als ‘l'écoute empirique de la raison pratique
pure.’ (L'intérêt du sublime, 166) Zie verder ook id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 273.
KdpV A 135. Zie ook J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 166; en M. Nahm, ‘Sublimity’ and the ‘Moral Law’ in
Kant's Philosophy, 507.
KdpV A 134. Zie ook KdpV A 130; J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 273.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 166. Kant zelf omschrijft het daarom enerzijds als ‘so wenig ein Gefühl der
Lust’ (KdpV A 137) en anderzijds als ‘so wenig Unlust’ (KdpV A 138).
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 166.
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sentimentale vide’2. We kunnen het op zichzelf dan ook nooit ‘gewaar worden’. We merken alleen
dat het ‘er is’, doordat wij een gevoel van pijn (‘Schmerz’ (KdpV A 129)) ervaren. Het ontstaan
hiervan is als volgt te verklaren. Zoals we hebben gezien, zijn onze zinnelijke neigingen altijd ‘eerst’
in ons aanwezig: ‘Le vouloir empirique est toujours déjà investi et fixé par des “attraits”. Préoccupé.’3
Welnu, als de wet in ons respect eist voor zichzelf, dan eist ze meteen ook dat die zinnelijke neigingen
al hun aanspraken om onze wil te bepalen, laten varen. Het respect doet dus afbreuk aan onze
eigenliefde en eigendunk, en daarmee aan onszelf als natuurlijke, zinnelijke en egoïstische wezens.
Het gevolg hiervan is een gevoel van pijn - ‘a negative feeling of pain or humiliation’4 - dat ‘signaleert’
dat het respect ‘er is’: ‘Le mobile pratique purement raisonnable ne peut se faire jour qu'accompagné
d'une “douleur”’5. Alleen door deze pijn worden wij er ons van bewust dat onze wil direct bepaald
wordt door de morele wet die, in de gedaante van het respect, fungeert als drijfveer van ons handelen.
Overigens wil het feit dat het respect aan onze eigenliefde alle aanspraken ontzegt, nog niet zeggen
dat het van ons eist dat we ons streven naar geluk geheel en al opofferen en per definitie tegen onze
zinnelijke interesses in handelen: ‘diese Unterscheidung des Glückseligkeitsprinzips von dem der
Sittlichkeit ist darum nicht so fort Entgegensetzung beider’ (KdpV A 166). Het eist van ons alleen
dat we, zodra er van plicht sprake is, onze aanspraken op geluk op geen enkele manier onze wil laten
bepalen. Onze wil moet zuiver zijn. Of een door een dergelijke wil bepaalde handeling al dan niet
ook in overeenstemming is met ons streven naar geluk is echter bijkomstig.6 Daar staat wel tegenover
dat morele handelingen die lijnrecht tegen alle zelfzuchtige motieven ingaan en waarbij de
gehoorzaamheid aan de plicht ‘mit grosser Aufopferung’ (KdpV A 152) gepaard gaat, op de meest
frappante wijze alluderen op een praxis die door respect voor de wet is gemotiveerd.7
Keren we nu terug naar de ‘Allgemeine Anmerkung’ uit de Kritik der Urteilskraft. Nadat Kant eerst
nog eens nadrukkelijk de verschillen tussen het schone, het verhevene en het (moreel) goede heeft
beklemtoond, wijst hij erop dat er desondanks ook overeenkomsten zijn tussen het goede enerzijds,
en het schone en het verhevene anderzijds:
die Bestimmbarkeit des Subjekts durch diese Idee [der Freiheit], und zwar eines Subjekts,
welches in sich an der Sinnlichkeit Hindernisse, zugleich aber
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J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 172. Zie ook ibidem 157 en 193.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 165. Cf. hierbij KdpV A 131: ‘dass [...] unser pathologisch bestimmbares Selbst
[...], gleich als ob es unser ganzes Selbst ausmachte, seine Ansprüche vorher und als die ersten und ursprünglichen
geltend zu machen bestrebt sei.’ Zie verder ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 157.
A. Lazaroff, The Kantian Sublime, 212. Zie ook ibidem 211.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 165. Zie ook id., Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 333; en P. Crowther,
The Kantian Sublime: From Morality to Art, 22-23.
Zoals het ook van secundair belang is of een morele handeling al dan niet succesvol (‘efficiënt’, ‘performatief’) is:
‘Nur auf die Willensbestimmung und den Bestimmungsgrund der Maxime desselben, als eines freien Willens,
kommt es hier an, nicht auf den Erfolg.’ (KdpV A 78-79)
Cf. hierbij KdpV A 279, waar Kant stelt dat de ‘Sittlichkeit [...] sich im Leiden am herrlichsten zeigt.’ Zie ook
KdpV A 282-283.
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Überlegenheit über dieselbe durch die Überwindung derselben als Modifikation seines
Zustandes empfinden kann, d.i. das moralische Gefühl, ist doch mit der ästhetischen
Urteilskraft und deren formalen Bedingungen sofern verwandt, dass es dazu dienen kann,
die Gesetzmässigkeit der Handlung aus Pflicht zugleich als ästhetisch, d.i. als erhaben,
oder auch als schön vorstellig zu machen, ohne an seiner Reinigkeit einzubüssen (KdU
A 113/B 114).
Kant herinnert hier aan enkele van de zo-even behandelde grondgedachten uit de tweede Kritik: de
mens is een dubbelwezen, dat weliswaar vrij kan handelen, maar daartoe altijd de vooraf gegeven
‘Hindernisse’ van de ‘Sinnlichkeit’ moet zien te overwinnen (‘Überwindung’). Alleen zo kan hij zijn
superioriteit (‘Überlegenheit’) tegenover de zinnelijke neigingen en daarmee ook tegenover de
natuurlijke causaliteit bewijzen. Welnu, volgens Kant bestaat er tussen de directe ‘Bestimmbarkeit’
van de wil door de morele wet en het esthetisch oordeel een overeenkomst naar de ‘formalen
Bedingungen’ die het mogelijk maakt om die ‘Gesetzmässigkeit der Handlung aus Pflicht’ esthetisch
als verheven of ook (‘oder auch’) als schoon voor te stellen.
In wat volgt zullen we nagaan wat Kant met deze op het eerste gezicht nogal cryptische bewering
bedoelt. Wat er alvast uit kan worden opgemaakt, is dat het goede in Kants ogen nauwer verwant is
met het verhevene dan met het schone. Toch wijst Kant ook overeenkomsten aan tussen het goede
en het schone. Die hebben dan echter minder betrekking op de ‘formalen Bedingungen’, dan wel op
de reflectieregels die het oordeelsvermogen in beide gevallen hanteert. Kant gaat echter niet in de
‘Allgemeine Anmerkung’ zelf, maar pas tegen het einde van de ‘Kritik der ästhetischen Urteilskraft’
(¶ 59) op deze analogie naar de reflectieregels in. Eerder al (¶ 42) had hij erop gewezen dat de
praktische rede ‘geïnteresseerd’ is in de natuurschoonheid. We zullen beide paragrafen dan ook bij
onze vergelijking van het goede en het schone moeten betrekken.

5.2. Het goede en het schone; het schone als symbool van het goede
De overeenkomsten tussen het schone en het goede springen vooral in het oog wanneer men beide
vergelijkt met het aangename, dat alleen aanleiding kan geven ‘zum blossen Genusse’ (KdU A 112/B
113). Het schone en het goede worden daarentegen allebei gekenmerkt door een onmiskenbare
‘Veredlung und Erhebung über die blosse Empfänglichkeit einer Lust durch Sinneneindrücke’ (KdU
A 254/B 258). Noch het respect, noch het welgevallen aan het schone zijn afhankelijk van de
gewaarwording, en dus van het bestaan, van een object. Het oordeel over het schone en dat over het
goede zijn, in tegenstelling tot dat over het aangename, bijgevolg allebei vrij en niet door interesse
bepaald. Over het schone schrijft Kant, in overeenstemming met wat hij eerder al in de ‘Analytik des
Schönen’ had gesteld (cf. 2.1.):
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Schön ist das, was in der blossen Beurteilung (also nicht vermittelst der Empfindung des
Sinnes nach einem Begriffe des Verstandes) gefällt. Hieraus folgt von selbst, dass es
ohne alles Interesse gefallen müsse. (KdU A 113/B 114-115)
Of iets mooi is of niet, wordt dus uitgemaakt door het oordeelsvermogen in zijn vrijheid: ‘[die
Urteilskraft] gibt in Ansehung der Gegenstände eines so reinen Wohlgefallens ihr selbst das Gesetz’
(KdU A 255/B 258) en is derhalve ‘autonoom’ (cf. KdU A 136/B 137) - wat overigens impliceert dat
ook de verbeeldingskracht vrij (dat wil zeggen niet ondergeschikt aan het verstand (cf. KdU A 144/B
146)) moet zijn. Moreel handelen, d.i. het ‘goede doen’, is handelen ‘uit vrijheid’, enkel en alleen
gemotiveerd door respect voor de morele wet en boven alle interesse verheven. Het goede is dus het
product van de vrije, niet door interesse bepaalde wil, waarmee wij ‘onszelf de wet voorschrijven’.
Het is dan ook mede omdat we in het welgevallen aan het schone leren ‘ohne Interesse zu lieben’1,
dat het cultiveren van het schoonheidsgevoel kan ‘voorbereiden’ op het morele gevoel.2 De analogie
tussen het oordeel over het schone en dat over het goede wordt overigens nog versterkt doordat het
in beide gevallen niet om een vormeloze, anarchistische vrijheid blijkt te gaan, maar om een vrijheid
in overeenstemming met een wetmatigheid. Beide oordelen worden voorts ook gekenmerkt door hun
onmiddellijkheid: het schone ‘gefällt unmittelbar’(KdU A 255/B 259), zoals ook de morele wet ons
onmiddellijk tot het goede verplicht: ‘La loi saisit “immédiatement” la volonté, par l'obligation’3. Ten
slotte maken ze ook allebei aanspraak op algemene geldigheid (‘mit einem Anspruche auf jedes
anderen Beistimmung’ (KdU A 254/B 258)).
Het smaakoordeel beoordeelt objecten op grond van het gevoel van welgevallen dat hun vormen
veroorzaken, als (subjectief) doelmatig. Bijgevolg vertoont de natuur in de ervaring van het schone
een ‘quasi-finalité’4: het is alsof ze een ‘natuur voor ons’ is, ontvankelijk voor ‘Zwecke’ en dus ook
voor ‘den letzten Zweck unseres Daseins [...], nämlich der moralischen Bestimmung’5:
‘La nature’ [...], en procurant des occasions de plaisir esthétique pur (de goût) à l'esprit,
atteste donc qu'un jugement, une activité, désintéressés, seulement possibles, peuvent
s'actualiser. Elle se montre ainsi favorable [...] à l'exigence d'actualiser cette faculté d'agir
de façon désintéressée, qu'est la volonté rationnelle.6
De praktische rede is dan ook ‘geïnteresseerd’ in de ervaring van de natuurschoonheid, omdat deze
ervaring ons om zo te zeggen een hart onder de riem kan steken bij ons streven naar de verwezenlijking
van het goede. Bijgevolg is ‘ein unmittelbares Interesse an der Schönheit der Natur zu nehmen (nicht
bloss Geschmack haben, um sie zu beurteilen), jederzeit ein Kennzeichen einer guten Seele’ (KdU
A 164/B 166).
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KdU A 114/B 115. Zie ook KdU A 257/B 260, waar Kant het smaakoordeel als een geschikte voorbereiding op het
morele oordeel beschouwt, omdat het ‘an Gegenständen der Sinne auch ohne Sinnenreiz ein freies Wohlgefallen
finden lehrt.’
Cf. ook J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 169.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 157. Zie ook KdpV A 45.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 169.
KdU A 168/B 171. Zie bij deze passage J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 169.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 160. Zie ook KdU A 167/B 169; en J.-M. Schaeffer, L'art de l'âge
moderne, 50.
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Op grond van al deze overeenkomsten roept Kant in de voorlaatste paragraaf van de ‘Kritik der
ästhetischen Urteilskraft’ het schone uit tot het symbool van het goede.1
Daarbij mogen we vanzelfsprekend niet uit het oog verliezen dat het ‘maar’ om een analogie gaat:
het schone vertoont weliswaar in sommige opzichten sterke overeenkomsten met het goede, maar we
mogen onder geen beding ‘die Verschiedenheit derselben [...] unbemerkt lassen’ (KdU A 255/B 259).
De verschillen blijken dan ook minstens even indrukwekkend te zijn als de overeenkomsten. Opvallende
verschillen zijn er bijvoorbeeld tussen de gevoelens verbonden aan het schone, respectievelijk het
goede. Die ressorteren om te beginnen elk onder een ander zielsvermogen, te weten het gevoel van
lust of onlust respectievelijk het vermogen om te verlangen.2 Concreet wil dat zeggen dat het
welgevallen aan het schone in de eerste plaats een lustgevoel is, dat onmiddellijk bepalend is voor
het subjectieve, ‘tautegorische’ oordeel dat door het esthetische oordeelsvermogen over een bepaald
object wordt geveld. Het respect daarentegen is een drijfveer, en bijgevolg wezenlijk voor ons handelen:
het zet ons ertoe aan de morele wet te realiseren (cf. KdpV A 135). Zoals alles wat zich aan de reflectie
aanbiedt, kan het aanleiding geven tot gevoelens van lust en/of onlust.3 We hebben hierboven zelfs
vastgesteld dat de ‘aanwezigheid’ van het respect in eerste instantie alleen door een gevoel van pijn
kan worden gesignaleerd. Zelf is het echter, als product van de praktische rede, ‘un sentiment “blanc”’4
- neutraal, puur en niet-pathologisch. Het welgevallen aan het schone van zijn kant is zonder meer
een directe, ‘positive Lust’5. Het respect en het gevoel van het schone verschillen bovendien ook naar
hun objecten. Het respect in de eigenlijke zin is gereserveerd voor de morele wet (cf. KdU A 118-119/B
120), maar kan door associatie ook uitgaan naar handelingen uit plicht, personen die uit plicht handelen
en karaktertrekken die we met plichtsbetrachting associëren. Respect voor dingen (‘Sachen’ (KdpV
A 135)) is echter uitgesloten. Het welgevallen aan het schone, daarentegen, ontstaat in zijn zuivere,
‘vrije’ vorm juist naar aanleiding van (natuur)objecten die we los van elke objectieve doelmatigheid
kunnen denken (cf. 2.3.). We kunnen dan ook alleen maar tot de conclusie komen dat ‘respect as
consciousness of the direct constraint of the will by law is hardly analogous to the feeling of pleasure’6.
Ook een aantal van de hierboven geformuleerde overeenkomsten tussen het schone en het goede
naar de reflectieregels moeten bij nader inzien sterk worden gerelativeerd. Het schone wordt gekenmerkt
door vrijheid en interesseloosheid, omdat het oordeel over het
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KdU A 254/B 258. Kant definieert een symbool als de aanschouwelijke voorstelling (‘sinnliche Anschauung’) van
iets wat geen directe voorstelling kan krijgen, waarbij de keuze van de voorstelling wordt bepaald door een analogie
naar de ‘Form der Reflexion’ tussen die voorstelling en het onvoorstelbare object (cf. KdU A 251-252/B 254-256).
Volgens die definitie kan het schone overigens niet in strikte zin een symbool van het goede zijn: weliswaar bestaat
er overeenkomst tussen de regels van de reflectie, maar het schone vormt geen aanschouwelijke presentatie van het
goede. Cf. hierbij ook J.-F. Lyotard, Le différend, 191-193; id., L'enthousiasme, 36-38; M. Frank, Einführung in
die frühromantische Ästhetik, 64 en 98-100; en J.-M. Schaeffer, L'art de l'âge moderne, 70. Voor Kants
analogieconcept zie J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 87.
Cf. J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 37. Zie ook id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 273-274.
Cf. hierbij KdpV A 132; en KdU A 127-128/B 129.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 147. Zie ook ibidem 273.
KdU A 74/B 75-76. Zie ook KdU A 115/B 117.
A. Lazaroff, The Kantian Sublime, 212.
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schone uitsluitend betrekking heeft op de vorm van de beoordeelde objecten en niet op hun materie,
en bijgevolg niet afhangt van hun reële bestaan. De vrijheid van het goede, daarentegen, is de vrijheid
van de wil die zich boven alle bepaaldheid door de ‘Vorstellung der Existenz einer Sache’ (KdpV A
40) verheft. De vrije wil bepaalt ons handelen dus ‘avant tout intérêt’1. Dat betekent echter nog niet
dat zij zonder interesse is. Het respect produceert immers een ‘Interesse am [moralischen] Gesetze’
(KdpV A 142):
das Sittlichgute [ist] [...] notwendig mit einem Interesse, aber nicht einem solchen, welches
vor dem Urteile über das Wohlgefallen vorhergeht, verbunden, sondern welches dadurch
allererst bewirkt wird2.
De wetmatigheid die wij in het gevoel van het schone ervaren, is gebaseerd op de medewerking aan
dit gevoel van het verstand (cf. KdU A 144/B 146). Ze blijft echter een ‘wetmatigheid zonder wet’ subjectief en begrippenloos. Bij het goede, daarentegen, is de wetmatigheid (in casu de morele wet
van de zuivere praktische rede) objectief en berust zij juist ‘auf Begriffen a priori’3. De oordelen over
het goede en het schone worden daarnaast ook gekenmerkt door onmiddellijkheid. In het geval van
het smaakoordeel wordt daarbij gedoeld op het directe, niet door begrippen gemedieerde karakter van
de reflectie in het gevoel van een ‘forme imaginative’4. De onmiddellijkheid die aan het goede wordt
toegeschreven, heeft daarentegen betrekking op de directheid waarmee de morele wet de wil verplicht.
Voorts verschilt natuurlijk ook de algemeenheid waar beide oordelen aanspraak op maken. In het
eerste geval berust die aanspraak op een subjectief principe, dat ‘durch keinen allgemeinen Begriff
kenntlich’5 kan worden voorgesteld. De moraliteit, daarentegen, berust op een objectief principe en
heeft dus wél zo'n ‘allgemeinen Begriff’: ‘Das moralische Urteil [...] ist nur durch Gründung der
Maximen auf [bestimmte konstitutive Prinzipien] und ihre Allgemeinheit möglich.’6 Het formuleert
daarmee ‘nicht bloss Anspruch, sondern auch Gebot des Beifalls für jedermann’ (KdU A 113/B 114).
Ten slotte is ook de doelmatigheid in beide gevallen wezenlijk verschillend. Het smaakoordeel in zijn
zuivere vorm berust op de subjectieve ervaring van de natuur als zijnde doelmatig, zonder dat zich
een doel laat formuleren. De morele wet, hebben we gezien, is weliswaar niet gefundeerd op een
vooraf formuleerbaar doel, waarvan ze ons dan vervolgens de realisering zou opdragen: ‘Le sentiment
d'obligation, le respect pour la loi, n'est attaché à l'existence d'aucun objet. La loi elle-même n'est pas
un objet.’7 Maar: ‘Elle prescrit de réaliser ce qui est “bien, purement et
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J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 156. Mijn cursief. Zie ook KdU A 118-119/B 120
KdU A 255-256/B 259. Lyotard vat het verschil bondig samen als volgt: ‘L'intérêt résulte, dans l'éthique.
Dans l'esthétique, le désintérêt initie.’ (L'intérêt du sublime, 159) Zie verder ook id., Leçons sur l'Analytique
du sublime, 199 en 207-208; M. Frank, Einführung in die frühromantische Ästhetik, 64; en 2.1.
KdU A 113/B 114. Zie ook KdU A 115/B 116; en J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 207.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 156; zie ook id., Le différend, 193; en id., L'enthousiasme, 36
KdU A 256/B 259. Zie ook KdU A 133/B 135.
KdU A 256/B 260. Zie hierbij ook J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 157; en id., Leçons sur l'Analytique du
sublime, 208.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 158.
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simplement”’1. Uit het voorschrift om het goede te doen volgt met andere woorden wel de plicht om
de verwezenlijking van objecten (inzonderheid bepaalde handelingen) na te streven die in
overeenstemming zijn met dat voorschrift (‘jugés capables de faire exister ce bien’2). De vrije wil
wordt dus niet bepaald door welomschreven doelen, maar is er zelf ‘Ursache’ (KdpV A 77) van.
Het besef dat de relatie tussen het schone en het ethische er (‘slechts’) een is van analogie, is van
groot belang. Dit besef maakt ons immers niet alleen bewust van de overeenkomsten tussen beide,
maar ook van hun onuitwisbare heterogeniteit. Zoals hij dat ook elders in zijn kritische filosofie
geregeld doet, waarschuwt Kant hier voor ‘un usage conclusif de l'analogie’3 en voor de daaruit
volgende illusie - een waarschuwing die blijkens de talrijke voorbeelden van ‘confusion [...] du bien
et du beau’4 niet genoeg kan worden herhaald. In veel gevallen neemt die verwarring een vorm aan
die bondig kan worden samengevat in de formule: ‘wat goed is, is mooi’, waarbij in het kader van
een ‘ethisch totalitarisme’5 het esthetische ‘genre’ door het ethische wordt geüsurpeerd en zo van zijn
autonomie beroofd:
A faire directement de l'oeuvre un testament de la loi, on occulterait la différence
esthétique, on jetterait l'obscurité sur un territoire, celui des formes belles, et sur un enjeu,
le plaisir pur qu'elles procurent, qui doivent être préservés de toute ingérence.6
Schoonheid zou in dat geval afhankelijk worden gemaakt van goedheid, een kunstwerk zou pas ‘mooi’
kunnen worden gevonden als het eerst als een ‘goede daad’ was beoordeeld, en het respect zou voor
het enige ware welgevallen aan de schoonheid worden gehouden. Als gevolg hiervan zou onder meer
de afwezigheid van interesse, die juist de specificiteit van het esthetische oordeel uitmaakt, teniet
worden gedaan.7
In dezelfde lijn ligt de opvatting dat een ontvankelijkheid voor het schone als ‘ein Zeichen eines
guten moralischen Charakters’ (KdU A 163/B 165) kan worden beschouwd. Daarbij verliest men uit
het oog dat
das Gefühl für das Schöne nicht allein (wie es auch wirklich ist) vom moralischen Gefühl
spezifisch unterschieden, sondern auch das Interesse, welches man damit verbinden kann,
mit dem moralischen schwer, keineswegs aber durch innere Affinität vereinbar sei. (KdU
A 163/B 165-166)
Dit soort ‘ethische esthetiek’ houdt tot op de dag van vandaag stand. Een voorbeeld ervan is de na de
tweede wereldoorlog steeds opnieuw - en door zulke uiteenlopende figuren als de
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J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 158.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 158.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 154. Zie ook id., Les lumières, le sublime, 88.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 155.
Kant bekritiseert dan ook - zij het opvallend mild - ‘diejenigen, welche alle Beschäftigungen der Menschen [...]
gerne auf den letzten Zweck der Menschheit, nämlich das Moralisch-Gute richten wollten’ (KdU A 163/B 165),
omdat zij zich aan dit ‘totalitarisme’ bezondigen.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 155. Zie ook id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 202; en T. Cohen,
Why Beauty is a Symbol of Morality, 221.
Cf. hierbij KdU A 166-167/B 168-169.
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paleontoloog Stephen Jay Gould en de filosoof George Steiner - gestelde vraag hoe het gruwelijke
optreden van sommige nazi-kampbeulen te rijmen valt met hun ontvankelijkheid voor kunst. Deze
ogenschijnlijke discrepantie - dat ‘Virtuosen des Geschmacks’ (KdU A 163/B 165) zich vaak nog
‘weniger wie andere auf den Vorzug der Anhänglichkeit an sittliche Grundsätze’ (KdU A 163/B 165)
kunnen beroepen - lost Kant eenvoudig op door te herinneren aan de radicale heterogeniteit van de
vermogens.
Eerder hadden we weliswaar gezien dat de interesse voor natuurschoonheid volgens Kant ‘ein
Kennzeichen einer guten Seele’ is. Het gaat hier echter om een heel andere kwestie: de ‘goede ziel’,
die ernaar streeft om de door de morele wet gesanctioneerde doelen in te natuur te verwezenlijken,
voelt zich in haar voornemen gesterkt door de ervaring van de natuurschoonheid, waarin de natuur
zich aan ons voordoet als (subjectief) doelmatig, en is dan ook in dergelijke ervaringen geïnteresseerd.
Het welgevallen aan de natuurschoonheid is op zichzelf echter niet verbonden met welke interesse
dan ook. Het smaakoordeel en de ontvankelijkheid voor schoonheid in het algemeen en
natuurschoonheid in het bijzonder mogen dan ook niet worden ‘gemoraliseerd’.
De omgekeerde formule - ‘wat mooi is, is goed’ - getuigt uiteraard van een gelijksoortige verwarring.
De kritiek moet hier haar pijlen richten tegen allerlei vormen van ‘esthetische ethiek’, waarvan
Nietzsche in de westerse filosofische traditie volgens velen de meest prominente vertegenwoordiger
is geweest,1 maar die eveneens tot op heden - zij het meestal in een naïeve, ‘vulgaire’ vorm - opgeld
maakt.

5.3. Het goede en het verhevene
Het verheven gevoel in zijn ‘zuivere’ vorm is een gevoel dat ontstaat bij sommige voorstellingen van
natuurobjecten, wanneer die als aanleiding fungeren om in ons de aanwezigheid van de rede, als het
vermogen van de ideeën, voelbaar te maken. Het oordeel over het verhevene beoordeelt, met andere
woorden, de zinnelijkheid in het licht van ‘einen möglichen übersinnlichen Gebrauch’ (KdU A 112/B
114).
We hebben gezien hoe dat gebeurt: geconfronteerd met de voorstelling van een uitermate groot of
machtig natuurobject2 ervaren wij de onmacht van ons voorstellingsvermogen, de verbeeldingskracht,
wat een onlustgevoel veroorzaakt. Wordt dit onlustgevoel verbonden met het onlustgevoel dat wij
ervaren wanneer de rede aan de verbeeldingskracht de (onuitvoerbare) opdracht geeft een van haar
ideeën te presenteren - ‘das Gefühl der Unerreichbarkeit der Idee durch die Einbildungskraft’ (KdU
A 114/B 115) - , dan wekt het onrechtstreeks het bewustzijn van de superioriteit van de rede als het
bovenzinnelijke vermogen dat wij in ons dragen. De aanvankelijk als ondoelmatig ervaren
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Cf. onder andere J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 155; id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 203; T. Cohen,
Why Beauty is a Symbol of Morality, 221; en W. Welsch, Wege aus der Moderne [Einleitung], 30.
‘einen Gegenstand [...], dessen ästhetische Beurteilung die Einbildungskraft bis zu ihrer Grenze, es sei der Erweiterung
(mathematisch) oder ihrer Macht über das Gemüt (dynamisch), anspannt’ (KdU A 115/B 116).
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voorstelling wordt zo ‘eine Darstellung der subjektiven Zweckmässigkeit unseres Gemüts [...] für
dessen übersinnliche Bestimmung’1 en laat zich daardoor toch met een lustgevoel verbinden.2 Het
onlustgevoel (veroorzaakt door het tekortschieten van onze zinnelijke vermogens) vormt dus, zoals
we in 3. en 4. herhaaldelijk hebben vastgesteld, het fundament van een lustgevoel (voortvloeiend uit
het bewustzijn dat wij een superieur bovenzinnelijk vermogen bezitten). In contrast met het schone,
dat eenvoudigweg een ‘interesseloos welgevallen’ is (‘das, was in der blossen Beurteilung [...] gefällt’
(KdU A 113/B 114-115)), kan het verhevene dan ook worden omschreven als ‘das, was durch seinen
Widerstand gegen das Interesse der Sinne unmittelbar gefällt.’3 Het gecursiveerde gedeelte uit de
geciteerde passage maakt meteen duidelijk waarop de overeenkomst van het sublieme met het goede
berust. Zoals we hebben gezien, is de wil vrij, wanneer hij geen rekening houdt met onze (zinnelijke)
neigingen; het respect, dat ‘die Vorstellung des Vorzuges ihres [= der reinen praktischen Vernunft]
objektiven Gesetzes vor den Antrieben der Sinnlichkeit’(KdpV A 134) produceert, zet ons ertoe aan
om alleen in overeenstemming met de morele wet te handelen, desnoods tegen onze zinnelijke interesse
in.4 Het verhevene is bijgevolg meer nog dan het schone, dat ons leert ‘ohne Interesse zu lieben’5,
doelmatig voor het morele gevoel, omdat het ons erop voorbereidt iets ‘selbst wider unser (sinnliches)
Interesse hochzuschätzen’6.
Het respect is, zoals we hebben gezien, een drijfveer en geen gevoel van lust of onlust: ‘Le respect
[...] échappe aux valeurs du plaisir et du déplaisir.’7 Wel kan het zijn ‘aanwezigheid’ alleen signaleren
doordat het een gevoel van pijn veroorzaakt, dat een gevolg is van het feit dat het aan de zinnelijke
neigingen alle aanspraken om de wil te bepalen ontzegt. Dit smartelijke gevoel vormt echter meteen
ook een ‘tastbaar’ bewijs van onze macht om ons boven onze zinnelijke natuur, en daarmee ook boven
onze ‘onvrijheid’, te verheffen, en wekt daardoor op zijn beurt een positief gevoel voor onszelf als
bovenzinnelijke, ‘vrije’ wezens. Dit complexe en samengestelde gevoel is niet het respect zelf, maar
wordt door het respect veroorzaakt. Signaleert het respect zich in het gevoel van lust of onlust, dan
gebeurt dat door middel van een op een smartelijk gevoel gefundeerd welgevallen. De ‘reflectie’ van
het respect in het gevoel van lust of onlust is dus een verheven gevoel!8 Dit is ook wat Kant met zijn
in 1. geciteerde opmerking bedoelt. De daar geformuleerde stelling wordt, na de beloofde vergelijking
van het goede, het schone en het verhevene, verderop in de ‘Allgemeine Anmerkung’ preciezer en
uitgebreider geherformuleerd. Na het respect eerst
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KdU A 114/B 115. Zie ook KdU A 115/B 116.
Het fundament van het verheven gevoel is met andere woorden de ervaring van de ondoelmatigheid van het zinnelijke
(de natuur) voor het bovenzinnelijke (de ideeën). Vandaar dat Kant het verhevene van de natuur ook zo kan
beschrijven: ‘es ist ein Gegenstand (der Natur), dessen Vorstellung das Gemüt bestimmt sich die Unerreichbarkeit
der Natur als Darstellung von Ideen zu denken.’ (KdU A 114/B 115) We komen hier in 6. nog op terug.
KdU A 113/B 115. Mijn cursief.
Zie ook KdU A 115/B 116: ‘die echte Beschaffenheit der Sittlichkeit des Menschen [...], wo die Vernunft der
Sinnlichkeit gewalt antun muss’. Mijn cursief.
KdU A 114/B 115. Zie ook KdU A 115/B 116.
KdU A 114/B 115. Mijn cursief.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 193.
Of nog: het verheven gevoel ontstaat hier als ‘une sorte d'écho du respect dans l'ordre esthétique’ (J.-F. Lyotard,
Leçons sur l'Analytique du sublime, 281).
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omschreven te hebben als ‘das moralische Gesetz in seiner Macht’ (KdU A 118/B 120) stelt Kant
daar:
da diese Macht sich eigentlich nur durch Aufopferungen ästhetisch kenntlich macht [...],
so ist das Wohlgefallen von der ästhetischen Seite (in Beziehung auf Sinnlichkeit) negativ,
d.i. wider dieses Interesse, von der intellektuellen aber betrachtet positiv und mit einem
Interesse verbunden. Hieraus folgt, dass das intellektuelle, an sich selbst zweckmässige
(das Moralisch-)Gute, ästhetisch beurteilt, nicht sowohl schön als vielmehr erhaben
vorgestellt werden müsse1.
Het blijkt dus dat de relatie tussen het respect en het verheven gevoel veel hechter en noodzakelijker
is dan die tussen het respect en het welgevallen aan het schone.2 Dat viel trouwens al op te maken uit
de Kritik der praktischen Vernunft: wanneer Kant daar het respect introduceert, heeft hij plots ook
de mond vol van ‘Erhebung’(KdpV A 143), ‘erhabene Taten’ (KdpV A 152) en ‘die Erhabenheit
unserer eigenen übersinnlichen Existenz’ (KdpV A 158). De beroemde, voor Kants doen uitzonderlijk
lyrische passage die opent met ‘Pflicht! du erhabener grosser Name, [...]’ (KdpV A 154) suggereert
een direct verband tussen plichtsbetrachting en het verheven gevoel.3 En in een al even beroemde
passage aan het eind van de tweede Kritik zet hij een prototypisch voorbeeld van een verheven
natuurobject en hét object van het respect op één lijn:
Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmenden [sic] Bewunderung
und Ehrfurcht, je öfter und anhältender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der
bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir.4
Dit wil natuurlijk nog niet zeggen dat de verschillen tussen het respect en het verheven gevoel
onbetekenend zouden zijn. Beide moeten scherp uit elkaar worden gehouden, al was het maar omdat
ze elk onder een ander vermogen ressorteren: het respect onder het vermogen om te verlangen,5 het
verheven gevoel onder het gevoel van lust of onlust. Laten we de bewuste verschillen eerst kort op
een rijtje zetten.
Het respect is, zoals we nu onderhand wel weten, het gevoel dat de morele wet voor zichzelf wekt.
Dat maakt het tot een uniek - ‘neutraal’ (‘absolument neutre’6), niet-pathologisch (cf. KdpV A 134)
en ‘Affekt’-loos (cf. KdU A 120) - gevoel. Voorts moet het respect, als drijfveer van de zuivere
praktische rede, enerzijds wel alle zinnelijke drijfveren als ‘Bestimmungsgründe’ van onze wil - en
daardoor ook alle interesse - afwijzen. Het mag bijgevolg ‘auf keinem interesse beruhen’(KdU A
118/B 120). Anderzijds moet het wel ‘ein
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KdU A 119/B 120. Zie ook KdU A 115/B 116-117, waar Kant - zij het op veel minder precieze wijze - het
morele gevoel als het fundament van het verheven gevoel beschrijft.
Cf. hierbij J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 168.
Cf. bij deze passage ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 285; en P. Crowther, The Kantian
Sublime: >From Morality to Art, 26.
KdpV A 288. Zie ook R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, 87; M. Nahm, ‘Sublimity’ and
the ‘Moral Law’ in Kant's Philosophy, 502 en 506; en P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality
to Art, 19.
Dit is dan ook de ‘paradox van het respect’: het is ‘un sentiment qui ne relève pas de la faculté de plaisir et de
déplaisir’ (J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 157).
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 190.
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Interesse bewirken’ (KdU A 118/B 120): het moet ervoor zorgen dat wij de morele wet willen
realiseren, en dus handelen ‘uit plicht’ en ‘het goede doen’ (‘atteindre ce qui est bon’1). Ten slotte is
het, zoals we in 5.1. hebben gezien, enkel op de morele wet en, onrechtstreeks ook, op zekere mensen,
handelingen en karaktertrekken gericht.
Het verheven gevoel, daarentegen, is gefundeerd op een pijn-gevoel, veroorzaakt door een
‘Widerstand’ tegen de interesse van de zinnen. Het heeft daarmee al van bij de aanvang een duidelijke
‘pathologische’ component, wat natuurlijk samenhangt met het feit dat het, in tegenstelling tot het
respect, niet direct door de rede in ons wordt gewekt. Bovendien is het geen sereen en neutraal, maar
integendeel een complex, ambivalent en heftig gevoel, waarin lust- en onlustgevoelens in een
onoplosbare spanningsverhouding met elkaar zijn verbonden. Voorts is de rede weliswaar onontbeerlijk
voor het ontstaan van het verheven gevoel, maar speelt ze daarin toch een heel andere rol dan in het
respect. Is dat laatste verbonden aan de morele wet van de praktische rede, dan gaat het hier om de
rede als vermogen zonder meer, ‘ohne einen bestimmten Begriff derselben’ (KdU A 116/B 118). Dat
maakt dat het verheven gevoel niet in de eerste plaats het signalement in het gevoel is van de macht
van de morele wet - het kan het ook zijn -, maar veel meer een demonstratie van de superioriteit van
de rede als bovenzinnelijk vermogen in haar geheel. Zoals men ziet is de rede hier geheel
‘gedemoraliseerd’. Haar finaliteit (haar ‘interesse’) is niet dat wij aan de wet zouden gehoorzamen,
maar wel dat wij haar superioriteit tegenover de zinnelijkheid zouden ervaren. De rede verschijnt
hier - als we in dergelijke antropomorfe termen mogen spreken - in een ‘onredelijke’, ‘frivole’ en
narcistische bui.2 Zij is er niet op uit om onze wil te bepalen, maar enkel om een ‘a-moreel’ lustgevoel
- een ‘esthetisch’ effect van haar macht - op te wekken.
Om haar superioriteit te demonstreren heeft zij echter een slachtoffer nodig: de zinnelijkheid. Dat
verklaart waarom het verheven gevoel alleen tot stand kan komen door een onlustgevoel, voortkomend
uit de ervaring van de onmacht van een zinnelijk vermogen. Beperken we ons voorshands tot het
oordeel over het verhevene als een ‘zuiver’ esthetisch oordeel, dan betekent dat dat de
verbeeldingskracht - zoals we al meermaals hebben kunnen zien - de rol krijgt opgelegd van een
‘Werkzeug der Vernunft’3, van zich panisch verwerend maar machteloos slachtoffer, dat van zijn
vrijheid wordt beroofd (‘Beraubung’ (KdU A 119/B 120)), en tegen zijn eigen (uiteraard zinnelijke)
interesse in wordt gebruikt (‘Gebrauche’4) ten behoeve van de doeleinden van de rede (‘für die Zwecke
der praktischen Vernunft’ (KdU A 113-114/B 115)). Anders dan het respect, dat ons op serene wijze
gehoorzaamheid aan de morele wet oplegt en enkel wanneer onze zinnelijke interesses tegen die wet
ingaan, tot offers verplicht,5 is het verheven gevoel onlosmakelijk verbonden met een offereconomie
(‘une économie sacrificielle’6) - en daardoor met connotaties van primitiviteit,
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J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 199.
‘Im Erhabenen wird die Vernunft verrückt.’ (J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 334) Zie
verder ook id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 230 en 274.
KdU A 115/B 117. Zie ook KdU A 116/B 117; en C. Pries, Das Erhabene [Einleitung], 9.
KdU A 77/B 78. Zie ook KdU A 84/B 85; en J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 220.
Cf. J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 163; en id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 157.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 176; en id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 228 en 230. Zie ook id.,
L'inhumain, 149.
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machtsmisbruik, geweld,1 brutaliteit, misdadigheid,2 heftigheid, machismo,3 barbaarsheid, extreem
heroïsme,4 destructiviteit, pijn en vernedering,5 etc. Het respect kan zijn ‘aanwezigheid’ weliswaar
alleen door middel van een smartelijk gevoel - het gevolg van de vernedering van onszelf als empirisch
subject - signaleren, en heeft dus ook een ‘face noire’.6 Die donkere kant is echter alleen ‘le verso du
respect, non sa condition.’7 Kortom: ‘Le respect ne se compte pas en sacrifice.’8 Het verheven gevoel,
daarentegen, heeft wél offers (‘Aufopferungen’ (KdU A 119/B 120)) en, dus, de pijniging en zelfs
vernietiging van de zinnelijkheid als voorwaarde: ‘Il lui faut impérativement une imagination violée,
excédée, épuisée.’9 Bijgevolg is ‘la face obscure du sublime plus noire que celle du respect’10. De
verhouding van de rede tot de zinnelijkheid in het verheven gevoel wordt, zoals men hieruit kan
opmaken, gekenmerkt door een onoplosbare ambivalentie, die direct samenhangt met het
‘suspens’-karakter van dit gevoel: enerzijds kastijdt en vernedert de rede de zinnelijkheid om haar
eigen superioriteit te demonstreren; anderzijds heeft ze voor die demonstratie de zinnelijkheid nodig
en is ze er dus van afhankelijk.
Dat het verheven gevoel, anders dan het respect, uitsluitend in het domein van het gevoel van lust
of onlust thuishoort, blijkt ook uit de interesseloosheid ervan. Het is voor zijn ontstaan niet afhankelijk
van het reële bestaan van het ‘verheven’ object en het produceert, in tegenstelling tot het respect, ook
geen interesse voor het bestaan van objecten (cf. KdU A 118-119/B 120). Ten slotte vindt het verheven
gevoel als zuiver esthetisch oordeel ook zijn aanleiding in een beperkt aantal natuurobjecten die niet
met een ‘Begriff von einem Zwecke’11 verbonden mogen zijn, terwijl het respect zoals we hebben
gezien nooit op dingen gericht kan zijn.
Bij alle verschillen staan het respect en het verheven gevoel, zoals we hebben gezien, toch soms in
een heel hecht verband tot elkaar - als oorzaak en gevolg. We hebben gezien hoe dat kan: het respect,
zelf een neutraal gevoel, kan een dubbele ‘Wirkung aufs Gefühl’ (KdpV A 139) hebben. Dat gebeurt
wanneer het tegen onze zinnelijke interesses ingaat, wat een ‘Empfindung der Unlust’ (KdpV A 139)
veroorzaakt, die ons echter tevens bewust maakt van de superioriteit van onze rede en daardoor een
‘positives Gefühl’ (KdpV A 140) bewerkt. Het respect voor de wet kan dus een verheven gevoel een met een lustgevoel verbonden ‘Widerstand gegen das Interesse der Sinne’ (KdU A 113/B 115) veroorzaken, en de objecten van het respect - de morele wet, mensen, handelingen, karaktertrekken
- kunnen
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Cf. KdU A 115/B 116. Zie ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 219; en J. Georg-Lauer, Das
‘postmoderne Wissen’ und die Dissens-Theorie von Jean-François Lyotard, 195.
Cf. J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 176; en id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 230.
Zo spreekt Eagleton van ‘the lawless masculine force’ en ‘the virile strenuousness of the sublime’ (The Ideology
of the Aesthetic, 54; zie ook ibidem 90).
Cf. J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 175.
Cf. J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 175.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 165.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 165.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 168.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 167. Zie ook id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 219 en 229.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 225.
KdU A 117/B 118. Zie hierbij ook 3.5.
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met het verheven gevoel verbonden worden. Het gaat daarbij weliswaar niet om het oordeel over het
verhevene als een zuiver esthetisch oordeel. De ‘vrije verhevenheden’ zijn immers gelimiteerd tot
een beperkt aantal zeer grote of krachtige natuurobjecten.
Het ‘onzuivere’ verheven gevoel heeft volgens Kant een heel scala van varianten.1 Een van die
varianten is het enthousiasme, dat hij definieert als: ‘Die Idee des Guten mit Affekt’2. Dit gevoel is
verheven omdat het veroorzaakt wordt door een idee en niet door ‘Sinnenvorstellungen’ (KdU A
120/B 121), en daardoor tegen de interesse van de zinnen ingaat: het is ‘eine Anspannung der Kräfte
durch Ideen [...], welche dem Gemüte einen Schwung geben’ (KdU A 120/B 121). Men ziet het
verschil met het - vanuit een moreel standpunt superieure - respect: doordat het enthousiasme gepaard
gaat met ‘affect’, is het - ook al is zijn doel (‘Zweck’ (KdU A 120/B 121)) ‘durch Vernunft gegeben
worden’ (KdU A 120/B 121) - ‘blind [...] in der Ausführung desselben’ (KdU A 119-120/B 121). Het
affect maakt de wil (tijdelijk) onvrij in de ‘Überlegung der Grundsätze’ (KdU A 120/B 121). Het
enthousiasme kan om die reden dan ook nooit ‘ein Wohlgefallen der Vernunft verdienen’ (KdU A
120/B 121). Het is, als alle verheven gevoelens, ‘ein zu leidenschaftliches Gefühl und nähert sich
insofern etwas, das ethisch nicht rein ist.’3 Moreel gesproken is de ‘Affektlosigkeit (apatheia, phlegma
in significatu bono) eines seinen unwandelbaren Grundsätzen nachdrücklich nachgehenden Gemüts’
(KdU A 120/B 121-122) dan ook boven het enthousiasme te verkiezen.4 Deze consequente en
principiële onaangedaanheid wordt ‘edel’ genoemd, wanneer ze in ons een ander verheven gevoel
oproept: de bewondering.5 Het predikaat ‘edel’ kan vervolgens ook worden toegekend aan dingen
waaruit die onwankelbare ‘Gemütsart’ (KdU A 120/B 122) op een niet-opzettelijke en natuurlijke
wijze (‘unabsichtlich und ohne Kunst’ (KdU A 120/B 122)) lijkt te spreken: ‘Gebäude, ein Kleid,
Schreibart, körperlichen Anstand u.d.gl.’ (KdU A 120/B 122).
Zoals alle verheven gevoelens zijn het enthousiasme en de bewondering affecten ‘von der wackern
Art’ (KdU A 120/B 122), dat wil zeggen affecten die in ons het bewustzijn wekken van onze ‘Kräfte,
jeden Widerstand zu überwinden’ (KdU A 120-121/B 122). Vandaar dat de verheven gevoelens per
definitie tegen de interesse van de zinnelijkheid ingaan. Het is immers juist als zinnelijke wezens dat
we tegen allerlei weerstanden en begrenzingen moeten optornen, in de vorm van onze beperktheid
in ruimte en tijd en onze ondergeschiktheid aan de natuurwetten, inzonderheid de natuurlijke causaliteit
(in en buiten ons). Elke hindernis (‘Widerstand’) waarmee we onze krachten moeten meten, wordt
door de zinnelijkheid geproduceerd. Om die reden zijn bijvoorbeeld ook de toorn (‘Zorn’ (KdU A
121/B 122)) en de verontwaardigde (‘Entrüstete’, als tegengesteld aan ‘verzagte’ (KdU A
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Cf. J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 167.
KdU A 119/B 121. Onder ‘Affekt’ verstaat Kant een ‘stürmisch und unvorsätzlich’ (KdU A 120n) optredend gevoel.
Zie verder ook J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 91.
J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 332. Zie hierbij ook id., L'enthousiasme, 102; id., L'intérêt
du sublime, 175-177; id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 189 en 229; en C. Pries, Das Erhabene [Einleitung],
10.
Wat natuurlijk samenhangt met het feit dat ook het respect ‘affectloos’ is. Zie in dit verband J.-F. Lyotard, L'intérêt
du sublime, 166.
‘Bewunderung’ is ook het verheven gevoel waarop volgens Kant zowel de sterrenhemel als de morele wet kunnen
rekenen. (Cf. KdpV A 288)
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121/B 122)) wanhoop verheven, omdat ook zij het bewustzijn wekken van onze krachten om ons
tegen een beperkende zinnelijkheid te verzetten, en dus van een bovenzinnelijk vermogen in ons.1
Intussen is duidelijk geworden dat, zodra we ook ‘onzuivere’ verheven oordelen tot ons onderzoek
toelaten, het terrein van de in potentie ‘verheven’ objecten in een klap enorm wordt uitgebreid, wat
Kant naar aanleiding van zijn behandeling van de bewondering trouwens zelf suggereert.2 Enkele
voorbeelden kunnen een idee geven van de geweldige rijkdom aan objecten die als aanleiding kunnen
fungeren tot een verheven gevoel: kleuren als zwart of wit omdat ze tegen onze zinnelijke interesse
voor kleuren ingaan; eenvoud (‘Einfalt’3) en soberheid, als verheffing boven zinnelijke neigingen als
praalzucht en gulzigheid; een strenge bouwstijl of de onopgesmukte stijl (‘Schreibart’) van een auteur,
omdat ze weerstand bieden aan de verleiding door ‘zinnenstrelende’ ornamenten; een onverschrokken
soldaat, omdat hij ‘zich verheft’ boven zijn drang tot zelfbehoud; de dood van Christus aan het kruis,
als een offer van Zijn leven voor de mensheid, etc. Al deze voorbeelden kunnen ons op de een of
andere manier bewust maken van ons vermogen tot ‘Widerstand gegen das Interesse der Sinne’.
Alleen is het lang niet vanzelfsprekend dat we bij elk van de genoemde objecten ook effectief een
verheven gevoel ervaren - en dat niet alleen omdat dat gevoel een ‘Empfänglichkeit’ voor ideeën en
dus ‘cultuur’ vereist. Belangrijker nog is dat ons oordeel over het verhevene, in tegenstelling tot het
zuivere esthetische oordeel, in al de geciteerde gevallen een minimale interventie vereist van
conceptualiteit, die ons moet toelaten om het betreffende object inderdaad als een negatie van de
‘Interesse der Sinne’ op te vatten. Het ‘onzuivere’ esthetische oordeel wordt dan ook altijd mede
bepaald door wat we over het te beoordelen object weten. Het gaat hier dan niet in de eerste plaats
om theoretische, ‘exacte’ kennis, maar veeleer om een hele ‘horizon catégoriel’4 waarbinnen het object
functioneert. Zo geeft het zwart van de pij van een monnik, gesitueerd in een context van versterving,
onthechting en streven naar het ‘bovenzinnelijke’ en bijgevolg te ‘lezen’ als een ‘afstand doen van’
het (zinnelijke) welgevallen aan kleuren, allicht makkelijker aanleiding tot een verheven gevoel dan
het zwart van een korte, diep uitgesneden jurk, gedragen op een moment dat zwart een van de
modekleuren is, in welk geval het zwart veeleer als ‘mooi’ of zelfs als ‘sensueel’ (en dus juist niet in
strijd met de interesse van de zinnen) wordt ervaren.
Ter verdere concretisering in dit verband twee ‘Weense’ voorbeelden, die overigens met elkaar
samenhangen. In het hedendaagse Europa is het de gewoonste zaak van de wereld dat een man glad
geschoren en sober gekleed is. In het Wenen van rond de eeuwwisseling lag dat heel anders: de
negentiende-eeuwse Weense burger liep er ‘prachtvol’ gekleed bij en cultiveerde niet zonder wellust
opzichtige snorren en bakkebaarden. Aan het begin van deze
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Zie verder ook J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 176-177.
De voorbeelden die Kant daarbij opsomt, herinneren aan de vroege Beobachtungen über das Gefühl des Schönen
und Erhabenen, die als een soort van ‘taxinomie anthropologique’ (J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 177) zijn
opgevat. Zie over de Beobachtungen ook Deel II. Hoofdstuk 2.
KdU A 124/B 126. Zie ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 191-193.
J.-M. Schaeffer, L'art de l'âge moderne, 397. Lyotard spreekt van ‘le savoir [...] comme formation et comme culture’
(La condition postmoderne, 37).

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

114

eeuw trad in Wenen echter een generatie van intellectuelen op de voorgrond die de materialistische
waarden van deze burgerij radicaal afwees. Die afwijzing ‘reflecteerde’ zich ook in het voorkomen
van deze intellectuelen, die zich het genot van snor, bakkebaarden en dure, pompeuze kleren ontzegden.
Deze strenge eenvoud in de verschijning, die men onder andere bij Wittgenstein terugvindt, heeft,
wanneer men weet dat ze bedoeld was als een ‘zich verheffen’ boven genot- en praalzucht en dus
boven natuurlijke ‘neigingen’, een verheven kwaliteit. Het tweede voorbeeld heeft te maken met wat
we hierboven een ‘strenge bouwstijl’ hebben genoemd. Wie nu het beroemde, door Adolf Loos vlak
bij de Hofburg opgetrokken gebouw bekijkt, zal eerder geneigd zijn het ‘mooi’ te vinden dan het,
vanwege zijn soberheid, verheven kwaliteiten toe te schrijven. In Loos' tijd echter werd het gebouw
als een radicale breuk met en afwijzing van de overdadige historiserende bouwstijl van de burgerlijke
negentiende eeuw1 ervaren. Ook dit gebouw kan, wanneer het in zijn oorspronkelijke context wordt
gesitueerd en het bijgevolg als een uiting van ‘onthechting’ en dus van ‘Widerstand gegen das Interesse
der Sinne’ wordt ervaren, al gauw verheven kwaliteiten toegeschreven krijgen.
Wat uit deze voorbeelden naar voren komt, is de ‘kwetsbaarheid’2, contextafhankelijkheid maar
daardoor tevens de wendbaarheid van het ‘onzuivere’ oordeel over het verhevene: zodra de context
waarbinnen het verheven object als op de een of andere manier in strijd met de zinnelijke interesse
wordt gepercipieerd, verdwenen is of niet (meer) wordt waargenomen, verdwijnt ook het gevoel. Elke
context produceert zijn eigen verhevenheden. Het is deze ‘storende’ instabiliteit en
contextafhankelijkheid die Kant, door zich in de ‘Analytik des Erhabenen’ op ‘zuivere’, niet
conceptueel gemedieerde oordelen te concentreren, probeert uit te schakelen. Dat mag ons niet uit
het oog laten verliezen dat de ‘zuivere’ oordelen over het verhevene eerder uitzondering dan regel
zijn.3 Om de hierboven uiteengezette redenen (cf. 4.4.) is dat volgens Lyotard trouwens op onze dagen
nog veel meer het geval dan ten tijde van Kant.
We kunnen de afhankelijkheid van het ‘onzuivere’ verheven oordeel van de ‘contextuele horizon’
ten slotte ook nog illustreren aan de hand van Kants bekende bespreking van het oudtestamentische
‘Bilderverbot’, dat de joden oplegt: ‘Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgend ein Gleichnis,
weder dessen was im Himmel, noch auf der Erden, noch unter der Erden ist’ (KdU A 123/B 124).4
De ‘abgezogene Darstellungsart’
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De relevante afdeling van Janik en Toulmins bekende boek over Wittgenstein's Vienna wordt in de inhoudsopgave
dan ook niet toevallig geresumeerd als ‘Adolf Loos and the Struggle Against Ornament’. Over het bewuste gebouw
zie ibidem 100.
Deze ‘kwetsbaarheid’ wordt overigens treffend verwoord in het beroemde, in de mond van Napoleon gelegde bon
mot: ‘Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas.’ Zie in dit verband ook P. Moyaert, Jacques Derrida en de filosofie
van de differentie, 57-59 en 62.
Ook in de ‘Analytik des Schönen’ probeerde Kant al om het ‘niet-natuurlijke’ - conventionele, door een ‘categoriële
horizon’ gemedieerde en daardoor instabiele - smaakoordeel uit de bespreking te weren (cf. 2.3.). Net zo concentreert
hij zich in de ‘Analytik des Erhabenen’ op het verheven gevoel naar aanleiding van natuurobjecten. Het resulterende
oordeel zou dan ook hier niet ‘konventionsmässig’ zijn. Cf. hierbij KdU A 110/B 111; en 4.3.
De passage is Exodus 20, 4. Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Le différend, 239; id., L'enthousiasme, 62; id., Heidegger et
‘les juifs’, 44; id., Das Erhabene und die Avantgarde, 158; id., Het ogenblik, Newman, 103; Ph. Lacoue-Labarthe,
La vérité sublime, 97; J.-L. Nancy, L'offrande sublime, 71-72; en A. Lazaroff, The Kantian Sublime, 214.
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(KdU A 123/B 124) waar dat verbod toe leidt, zullen wij - wanneer we het niet kennen - normaliter
niet als verheven ervaren. Het is zelfs eerder waarschijnlijk dat we ze als ‘mooi’ beoordelen. Pas
wanneer we weten dat de abstractie waarvan hier sprake is ‘doelbewust’ op de ondoelmatigheid van
onze verbeeldingskracht voor het onpresenteerbare (het ‘goddelijke’) probeert te alluderen - anders
gezegd, wanneer we weten dat de resulterende voorstelling als een ‘negative Darstellung’1 van het
absolute is bedoeld en dat ze zich bijgevolg, tegen de interesse van de zinnen in, elke positieve
voorstelling ontzegt - kan ze aanleiding geven tot het verheven gevoel. We komen op deze problematiek
verderop nog terug.2
Intussen dringt zich ook hier, aan het eind van onze vergelijking van het verhevene en het ethische
en de eraan verbonden gevoelens, het besluit op dat het van groot belang is om het esthetische en het
ethische, en inzonderheid het verheven gevoel en het respect, goed uit elkaar te houden: ‘l'analogie
de la disposition demandée à la pensée par la raison sublime avec celle dans laquelle elle se trouve
mise par la raison pratique doit rester une analogie.’3 Het respect is het aan de wet van de zuivere
praktische rede verbonden neutrale gevoel, dat ons ertoe aanzet het goede te doen, desnoods tegen
onze zinnelijke interesse in. Het verheven gevoel, daarentegen, is een ambivalent gevoel, bestaande
uit een primair onlustgevoel, dat een gevolg is van het feit dat we tegen onze zinnelijke interesse (en
daarmee ook tegen de natuurlijke causaliteit in ons) ingaan, en een secundair lustgevoel, dat gefundeerd
is op dat onlustgevoel omdat we juist daardoor onze kracht gewaar worden om ons boven de natuur
te verheffen. Het verheven gevoel wekt derhalve het bewustzijn van een ‘andere’ causaliteit in ons,
die - aangezien er volgens Kant maar twee soorten causaliteit denkbaar zijn - de causaliteit van de
ethiek moet zijn.
Dat betekent echter niet dat we het terrein van het verheven gevoel mogen identificeren met dat
van de objecten van het respect. Als we dat zouden doen, zouden we - onder het motto: ‘wat goed is,
is verheven’ - opnieuw in een soort van ‘ethische esthetiek’ vervallen, waarin aan het verheven gevoel
alleen bestaansrecht wordt verleend voor zover het doelmatig is voor het morele gevoel. We zouden
het gevoel van lust of onlust daarmee in het gareel dwingen van de praktische rede en de radicale
heterogeniteit van beide zielsvermogens negeren. Van deze neiging, om het ethische in mindere of
meerdere mate de plak te laten zwaaien over het esthetische (sublieme), is Kant zelf trouwens allerminst
vrij te pleiten: ‘Kant links sublimity and morality rather too closely. In effect, he reduces the sublime
to a kind of indirect moral experience.’4 Daarom ook reduceert hij de rede, die toch het vermogen van
de (alle) ideeën is - d.i. de begrippen waaraan geen corresponderend object in de aanschouwing
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KdU A 123/B 124. Zie in dit verband ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 185f; en R. Makkreel,
Imagination and Interpretation in Kant, 85-86.
Cf. hierbij Hoofdstuk 3.3.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 157.
P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 166. Zie ook ibidem 26-27, 36-37, 122, 135 en 174; J.-L.
Nancy, L'offrande sublime, 49; en M. Nahm, ‘Sublimity’ and the ‘Moral Law’ in Kant's Philosophy, 519. Het is
dan ook juist onder Kants invloed dat ‘for more than one historian of Aesthetic, the Analytic of the sublime presents
a moral and an epistemological, rather than an aesthetic argument.’ (M. Nahm, o.c., 503). Zie in dit verband verder
ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 99; en R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant,
67.
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gegeven kan worden - hier tot de praktische rede. Dat laat hem toe om alle ‘duistere’ ideeën uit te
sluiten en het verheven gevoel te exploiteren als ‘Achtung für unsere eigene Bestimmung’ (KdU A
96/B 97) en ‘für die Idee der Menschheit in unserem Subjekte’ (KdU A 96/B 97). Toch kan men zich
voorstellen dat ook zulke ‘duistere’ ideeën - zuiver esthetisch beschouwd - aanleiding kunnen geven
tot een verheven gevoel. Ook begrippen als ‘de totale oorlog’, en ‘de absolute zuiverheid van het ras’
zijn per slot van rekening ideeën. Elke poging tot presentatie ervan gaat ten koste van de zinnelijkheid
(het bestaande, het gegevene) en kan ons derhalve bewust maken van ons vermogen tot ‘Widerstand
gegen das Interesse der Sinne’. Bijgevolg kunnen ook zij een verheven gevoel (‘eine Anspannung
der Kräfte durch Ideen’ (KdU A 120/B 121)) opwekken - hoezeer we ze vanuit een moreel standpunt
ook moeten afwijzen. Het is trouwens alleen zo dat bijvoorbeeld de dubbelzinnige fascinatie die van
de politiek van het nationaal-socialisme uitgaat, te verklaren valt: door het absolutistische en dus op
ideeën gerichte karakter ervan (cf. de ‘Endlösung der Judenfrage’, de totale vernietiging van het getto
van Warschau, het van de kaart vegen van Lidice, Goebbels' concept van de totale oorlog, etc.1)
ervaren we haar als een poging tot presentatie van het onpresenteerbare. Daardoor kan ze, hoe moreel
verwerpelijk ze ook is, toch aanleiding geven tot de esthetische ervaring van het verhevene. De
gevoelens van onrust, schaamte en schuld waarmee deze ervaring normaliter gepaard gaat, ‘signaleren’
de ‘différend’ tussen het gevoel van lust of onlust en het ‘hogere’ vermogen om te verlangen, d.i. de
incommensurabiliteit van het morele en het esthetische oordeel
Kant weigert dus om de ‘amoraliteit’ van het verheven gevoel onder ogen te zien. Toch schemert
enige verontrusting erover door in zijn waarschuwing voor het ‘onethische’ karakter van alle - en dus
ook de ‘wakkere’, ‘verheven’ - affecten. Een affect is immers ‘blind [...] in der Wahl seines Zwecks’
(KdU A 119-120/B 121), wat dus betekent dat men, meegesleept door zijn ‘affect’, heel wel een
‘verkeerd’ doel kan kiezen. Eerder al, in de Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und
Erhabenen, had Kant op een aantal moreel gezien verwerpelijke en vanuit een common sense-standpunt
gevaarlijke ‘Abartungen’ (BGSE A 15) van het verhevene gewezen.2 Die kwestie wordt in de Kritik
der Urteilskraft echter zoveel mogelijk verdrongen. Typerend hiervoor is dat Kant er in ¶ 28 weliswaar
op wijst dat ook de soldaat, de veldheer, ja de oorlog zelf als verheven kunnen worden ervaren, maar
dan enkel wanneer ze in overeenstemming zijn met de deugd.3 Die toevoeging is overbodig en
misleidend, en enkel te verklaren vanuit Kants weigering om de vaak radicale onverenigbaarheid en
tegenstrijdigheid van het morele oordeel en het oordeel over het verhevene onder ogen te zien.
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In elk van deze gevallen speelt de ‘offereconomie’ van het verhevene. Lyotard wijst ook op de verheerlijking van
de ‘“belle mort” sacrificielle (Stalingrad)’, die in de nazipropaganda aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, in
het licht van de verslechterende militaire situatie, steeds intenser werd. (Le différend, 157).
Zie in dit verband ook Deel II. Hoofdstuk 2.1.
KdU A 105-106/B 106-107. Cf. hierbij P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 115-116. Dat
Kant niet te vinden is voor het ‘onredelijke’ verhevene spreekt ook uit de BGSE en de Anthropologie in pragmatischer
Hinsicht, b.v. uit de passage in laatstgenoemd werk waar hij de extreme moed van ‘die Indianer in Amerika’, die
zich door hun vijanden liever laten afslachten dan zich over te geven, als ‘eine barbarische Eitelkeit’ (B 212/A
212-213) veroordeelt. Zie in dit verband ook Crowther, o.c., 115.
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Uit onze bespreking blijkt echter ook dat het minstens even belangrijk zal zijn om de omgekeerde
verwarring, die van de ‘sublieme ethiek’, kritisch te bestrijden. Deze verwarring bestaat erin dat men
moreel handelen en de opoffering van alle zinnelijke interesse met elkaar identificeert - wat erop
neerkomt dat het verheven gevoel de functie van het respect usurpeert, en het verhevene als model
voor het ethische gaat fungeren. Dat dit een potentieel bijzonder gevaarlijke vergissing is, hoeft geen
betoog. Ze impliceert immers dat wie het goede wil doen, daarvoor altijd eerst de natuur (in en buiten
zichzelf) moet slachtofferen - en dus altijd eerst het lijden en zelfs de vernietiging van het gegevene
(‘la destruction ou la consomption du donné’1) moet veroorzaken. In een sublieme ethiek is de totale
zinnelijkheid verdacht: wat bestaat, kan nooit ‘goed’ zijn. Extreem doorgedacht komt ze altijd weer
neer op de eis van een ‘tabula rasa’ van de bestaande realiteit ten behoeve van de bovenzinnelijke.
Hieruit blijkt andermaal dat het van het grootste belang is om de heterogeniteit tussen de verschillende
‘genres’, inzonderheid die tussen het ethische en het esthetische, te reveleren en de illusie die het
gevolg is van een ongewettigde identificatie van beide op grond van hun analogie, te ontmaskeren.

6. Het esthetische en het historisch-politieke

6.1. Het schone en het historisch-politieke
Het welgevallen aan de natuurschoonheid laat ons toe om de natuur te beoordelen alsof ze (op een
overigens volstrekt onbestemde wijze) doelmatig was, en schept derhalve de mogelijkheid om de
kloof tussen natuur en vrijheid, die na de eerste twee Kritiken onoverbrugbaar leek, ten minste onder
het regime van het ‘alsof’ weer te dichten. Als we de natuur in haar schoonheid ervaren, hebben wij
het gevoel dat zij zich, zij het in een onbegrijpelijk ‘Chiffreschrift’2, tot ons richt en een ‘natuur voor
ons’ wordt:
Appelons paysages les beautés naturelles, quelles qu'elles soient [...]. L'esprit sent une
quasi-finalité dans ces messages muets que sont les paysages, une quasi-intentionnalité,
une quasi-régularité.3
Wat deze ervaring mogelijk maakt, is de ‘primitiviteit’ van het smaakoordeel. Het object van de
schoonheidservaring is (‘nog’) niet het object van de kennis. Een object is pas object van kennis
wanneer het onder de vooronderstelling van een denkend subject door begrippen wordt bepaald en
zo in de ‘argumentativen Sphäre’4 wordt opgenomen. Is dat eenmaal
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J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 228.
KdU A 168/B 170. Zie hierbij ook J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 169-170; id., L'inhumain, 149; id., Leçons
sur l'Analytique du sublime, 71 en 90; en 2.3.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 169. Zie ook id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 221; T. Eagleton,
The Ideology of the Aesthetic, 92; M. Frank, Einführung in die frühromantische Ästhetik, 65; en 2.3.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 10.
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gebeurd, dan is de scheiding tussen subject en object een feit. Het object bestaat dan immers als
‘Gegen-stand’1. In de schoonheidservaring gaat het daarentegen om het object als ‘ein Prä-Objekt’2
- ‘bevor' der Geist sich des Objekts bemächtigt und ihm gegenüber als gesetzgebende Subjektivität
konstituiert.’3 De scheiding tussen subject en object die door het gebruik van concepten wordt
geïnstalleerd, heeft hier ‘nog niet plaatsgevonden’:
Man kann sagen, dass die Ästhetik ihren Ort vor der Subjekt-Objekt-Spaltung hat, und
zwar so, dass es problematisch ist, das Gefühl des Schönen dem Subjekt zuzuschreiben,
wie Kant es tut. Wenn es stimmt, dass die Schönheit keine Eigenschaft des Objekts ist,
dann muss man auch sagen, dass der Geschmack nicht die Eigenschaft eines Subjekts
ist.4
Dat maakt het oordeel over het schone tot ‘eine ursprüngliche und fundamentale Weise der Aneignung
einer jeden Gebung’5, en het reflecterende oordeelsvermogen in zijn zuivere vorm tot een soort van
‘Kindheit des Denkens [...], die im ausgereiften Stadium, dem argumentativen, immer vorausgesetzt
und auch als verdeckte immer präsent ist.’6 Het ‘subject’ dat over het schone oordeelt, is dan ook
(‘nog’) niet het subject dat kennis van objecten verwerft of naar het bestaan van zekere objecten
verlangt, en dus ‘keinesfalls eine argumentative und kognitive Bühne’7, maar een ‘arme’ receptiviteit
voor de vormen waarin die objecten verschijnen. Deze vormen worden on-middellijk in het gevoel
gereflecteerd: ‘die unmittelbare Umsetzung des Zeit-Raums in Affektion [...] das unmittelbare
Übergehen von Formen in Gefühle.’8 Het ‘eigene’ (het gevoel) en het ‘andere’ (dat ‘zich geeft’ in de
vormen) gaan een directe verbintenis aan. Het is op het fundament van deze primaire ‘Permeabilität’9
voor het andere dat ‘sich die Konstitution des Subjekts mit seinen heterogenen Vermögen stützt.’10
Het smaakoordeel impliceert, zoals we hebben gezien, een aanspraak op noodzakelijkheid en
algemeenheid (‘allgemeine Mitteilbarkeit’11). Deze aanspraak kan echter niet beargumenteerd worden,
omdat het zuivere oordeel over het schone volledig vrij is van conceptualiteit (‘ohne Vermittlung der
Begriffe’12). Ze moet derhalve berusten op de vooronderstelling van een sensus communis - ‘eine
gemeinsame Sensibilität oder
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Cf. hierbij ook Escoubas: ‘nous n'avons affaire qu'à des ob-jets, Gegen-stände, qui nous font face, dans une op-position
sans merci, dans une di-stance irréductible’ (Kant ou la simplicité du sublime, 83).
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 18. Escoubas spreekt van een ‘retrait de l'objet’ (Kant ou la simplicité du sublime,
78).
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 16.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 16. Cf. ook L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 247-248;
en E. Escoubas, La simplicité du sublime, 79-80.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 16.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 13.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 22.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 17.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 16.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 16. Cf. ook G. Deleuze, La philosophie critique de Kant, 72.
Cf. KdU A 29/B 29. Zie ook KdU A 154/B 156 en A 158/B 160; en 2.2. en 2.4.
KdU A 154/B 156. Zie ook KdU A 158/B 160; J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 231-232; en G.
Deleuze, La philosophie critique de Kant, 70.
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Rezeptivität’1, een ideale gevoelsgemeenschap, die bestaat in een directe ‘communicatie’ door ‘ein
stillschweigendes Teilhaben, das zumindest begrifflich nicht artikulierbar ist’2 en die dan ook onder
geen beding te verwarren is met een ‘argumentative, rationale (oder gar vernünftige) Intersubjektivität’3.
Intersubjectieve communicatie veronderstelt immers juist de bemiddeling van concepten en kan zich
bijgevolg in geen geval beroepen op de onmiddellijke algemene mededeelbaarheid waar het
smaakoordeel aanspraak op maakt. Lyotard spreekt in verband met het smaakoordeel dan ook niet
van ‘intersubjectiviteit’, maar van ‘eine Transsubjektivität, die der Konstitution individueller Subjekte
vorausgeht’4 en bijgevolg vrij is van alle ‘subjektiven Privatbedingungen’5. In het smaakoordeel wordt
dus niet alleen de scheiding tussen subject en object uitgewist, maar ook die tussen subjecten onderling:
‘Die Analyse des Gefühls des Schönen legt eine reflexive Kraft frei, die sich weder in der
Gegenüberstellung von Subjekt und Objekt noch in der von Ich und Du lokalisieren lässt.’6
Men begrijpt waarom de esthetica als discipline juist in de Verlichting belangrijk werd, en waarom
die esthetica in hoofdzaak een esthetica van het schone was. Ter aanduiding van het algemene kader
van deze ontwikkeling beperken we ons hier tot een verwijzing naar het bekende verhaal van de
opkomst van de wetenschap en de verzelfstandiging van de ‘cognitieve interesse’,7 de ‘krenkingen’
van het ‘antropocentrisme’8, het wegvallen van de metafysische zekerheden van mythologie en religie,9
die een noodzakelijke samenhang voorspiegelen tussen mens en wereld en tussen mensen onderling,10
en de ‘Entzauberung’11 van de natuur. Het is tevens het verhaal van de opkomst van de schoonheid
als ‘quasi’-religie, die - doordat ze de verbondenheid van subject en object en van subjecten onderling
laat ervaren - een surrogaat voor de ‘verloren eenheid’ kan bieden en zo het weerstandsvermogen
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J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 19.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 20. Zie ook id., L'inhumain, 119-120; en L. Goldmann, Introduction à la philosophie
de Kant, 252.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 21. De term wordt nochtans geregeld gebruikt ter aanduiding van de esthetische
gevoelsgemeenschap. Zie b.v. P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 61; T. Eagleton, The
Ideology of the Aesthetic, 75 en 97; M. Frank, Einführung in die frühromantische Ästhetik, 68-69; en J.-M. Schaeffer,
L'art de l'âge moderne, 30.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 21. Zie ook ibidem 20; id., L'inhumain, 120-121; en id., Leçons sur l'Analytique
du sublime, 232. Zie over deze ‘retrait du sujet’ in het smaakoordeel ook Escoubas, La simplicité du sublime, 80.
KdU A 155/B 157. Kant legt in zijn behandeling van de sensus communis dan ook de nadruk op het abstractieproces
(‘abstrahieren’) dat het subject dat over het schone oordeelt dient te ondergaan. Deze ‘ont-individualisering’ moet
het bevrijden van de ‘Beschränkungen, die unserer eigenen Beurteilung zufälligerweise anhängen’ (KdU A 155/B
157). Zie over deze ‘purgation’ ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 263-266.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 22. Zie ook verder aldaar.
Cf. A. Burms en H. de Dijn, De rationaliteit en haar grenzen, 13-14 en 44-45.
Cf. A. Burms en H. de Dijn, De rationaliteit en haar grenzen, 40.
Lyotard heeft het in dit verband over een ‘delegitimatie’, die volgens hem kenmerkend is voor de moderniteit. De
executie van ‘Louis XVI, souverain légitime’ is hiervan een ‘teken’. (Le postmoderne expliqué aux enfants, 39).
Cf. A. Burms en H. de Dijn, De rationaliteit en haar grenzen, 48-49.
M. Frank, Zwei Jahrhunderte Rationalitäts-Kritik und ihre ‘postmoderne’ Überbietung, 105. Zie ook A. Burms en
H. de Dijn, De rationaliteit en haar grenzen, 44.
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kan sterken tegenover de pijnlijke ervaring van de objectieve zinloosheid van de natuur en het gebrek
aan eenheid onder de mensen:
The aesthetic is thus the wan hope, in an increasingly rationalized, secularized,
demythologized environment, that ultimate purpose and meaning may not be entirely
lost. It is the mode of religious transcendence of a rationalistic age1.
Op zich is er niets verkeerds mee dat de schoonheidservaring, die van zichzelf alleen in een welgevallen
aan zekere vormen bestaat, tevens de functie vervult van een surrogaatervaring van de ‘verloren
eenheid’, en daarmee ook van ‘troost’voor het ‘verlies’.2 Problematisch wordt het wanneer deze
ervaring, en inzonderheid de eraan verbonden idee van een directe emotionele communicatie, in het
kader van zekere (reactionaire) opvattingen over het historisch-politieke gaan fungeren - concreter,
wanneer de esthetisch ervaren, en bijgevolg louter subjectieve, samenhang tussen subject en object,
denken en werkelijkheid als een allusie wordt opgevat op een vermeende reële samenhang tussen
beide en wanneer de sensus communis, die in de esthetische ervaring niet meer is dan de
onpresenteerbare, aan het smaakoordeel verbonden idee van een ‘utopian community of subjects,
united in the very deep structure of their being’3, voor een begrip wordt gehouden met een object dat
in de historisch-politieke werkelijkheid gepresenteerd kan (en moet) worden (‘indem man [...] die
unmittelbare Mitteilbarkeit des Geschmacks in einen Fabel oder Mythos hypostasiert’4). Een dergelijke
politiek neemt doorgaans de gestalte aan van een streven naar het daadwerkelijke herstel van de
dominantie van wat Lyotard de ‘traditionele narratie’ noemt en van een ‘sentimentele consensus’
rond in verhalen ingebedde jaartallen, plaats- en heldennamen5 - een streven dat uiteraard radicaal
tegengesteld is aan het door Kant geformuleerde verlichtingsproject.6 Het in de schoonheid ervaren
eenheidsgevoel wordt in dat geval dienstbaar gemaakt aan een niet-kosmopolitische, reactionaire en
despotische7 politiek, die gericht is op het ‘herstel’ van de gevoelsconsensus rond een door de
moderniteit gedelegitimeerde mythe.8 Paradoxaal genoeg vertoont deze politiek - ook al is haar
esthetica
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T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 88. Zie ook ibidem 65-66 en 86; en L. Goldmann, Introduction
à la philosophie de Kant, 258. De ervaring van dit verlies wordt onder meer pregnant uitgedrukt in het werk
van Hölderlin, zo b.v. in de in de jaren 1790 - bijna gelijktijdig met de Kritik der Urteilskraft - ontstane
Hyperion: ‘die Natur verschliesst die Arme und ich stehe, wie ein Fremdling vor ihr, und verstehe sie nicht.
[...]. Ich bin bei euch so recht vernünftig geworden, habe gründlich mich unterscheiden gelernt von dem,
was mich umgibt, bin nun vereinzelt in der schönen Welt’ (9-10; zie ook ibidem 66; en B. Lypp, ‘Mein ist
die Rede vom Vaterland’: zu Heideggers Hölderlin, 133).
Al dreigt hier meteen het bekende gevaar dat de esthetiek een ‘schuiloord’ wordt voor de onbevredigende
werkelijkheid en een excuus voor politieke passiviteit. Cf. (uiteraard) T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 9
en 99.
T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 97. Cf. ook J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 70; id., Grundlagenkrise, 20;
en Z. Bauman, Modernity and Ambivalence, 249.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 23.
Zie hierover J.-F. Lyotard, Le différend, 153-158 en 219-223; id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 77-78 en
108-109; en id., Heidegger et ‘les juifs’, 125
Cf. hierbij onder andere T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 42-43 en 96.
Voor het gebruik van ‘despotisme’ (als tegengesteld aan ‘republikanisme’) zie J.-F. Lyotard, Le postmoderne
expliqué aux enfants, 68.
In dat geval draagt het esthetische bij tot ‘a kind of “internalised repression”, inserting social power more deeply
into the very bodies of those it subjugates, and so operating as a supremely effective mode of political hegemony.’
(T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 28) De kunst die in dat kader functioneert, moet bijdragen aan de
identificatie met de mythe. De ‘courants avant-gardistes tournés vers la réflexion’ moeten als ‘ontaard’ worden
afgewezen of zelfs worden geëlimineerd. (Le postmoderne expliqué aux enfants, 87; zie verder ook ibidem 114; en
Hoofdstuk 3.4.)
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een esthetica van het schone - in haar uitwerking sublieme trekken. Ze streeft immers naar het
verwerkelijken van een idee (die van een sensus communis) - die weliswaar geen idee van de praktische
rede, en derhalve geen vrijheidsidee, is - ten koste van de bestaande werkelijkheid.1 Dit streven is per
definitie tot mislukken gedoemd, maar leidt en passant wel tot de kastijding en de vernietiging van
de zinnelijkheid en roept zo de ‘offereconomie’ in het leven die aanleiding geeft tot het verheven
gevoel.
Deze reactionaire politiek is ten prooi aan een ‘transcendentale illusie’.2 Ze totaliseert immers - om
Lyotards terminologie te gebruiken - op onkritische wijze radicaal verschillende (cognitieve en
dialectische) ‘zinnen’. De klassieke (‘moderne’, ‘progressieve’) tegenpool van deze reactionaire
politiek is echter niet minder verblind, omdat zij evenzeer gefundeerd is op een negatie van de
‘hétérogénéité des facultés’3, wat met name betekent dat ook zij ten onrechte uitgaat van de
presenteerbaarheid van ideële objecten en een principiële commensurabiliteit van het reële en het
ideële. Daarom is ook deze politiek gediend van de esthetica van het schone, omdat ze de aan de
schoonheid verbonden eenheidservaring kan inroepen als een ‘allusie’ op of voorafspiegeling van de
nagestreefde verzoening tussen realiteit en idee.
Het grote verschil tussen de ‘reactionaire’ en de ‘progressieve’ politiek ligt in de aard van de idee
die ze proberen te presenteren: terwijl de ‘reactionaire’ politiek streeft naar het ‘herstel’ van (de idee
van) een irrationele sensus communis rond een particuliere en archaïsche mythologie, is het ‘enjeu’van
de ‘progressieve’ politiek de verwerkelijking van een ‘redelijke’ emancipatorische idee met universele,
kosmopolitische inslag.4 Het ‘moderne’ denken over het historisch-politieke wordt dus enerzijds wel
gekenmerkt door ‘une rupture forte’5 met de ‘traditionele narratie’, maar behoudt anderzijds wel de
idee van ‘le façonnement comme étant le secret du politique’6. De ‘moderne’ politiek kan door dat
streven om ‘vorm te geven’ aan de maatschappij naar het model van een onpresenteerbare idee
(‘façonner selon ce que Kant appelle une Idée de la raison’7) dan ook net zo vernietigend zijn voor
het bestaande als de ‘reactionaire’ politiek. Zoals men weet is een idee ‘un concept [...] dont il n'y a
pas de présentation dans l'intuition.’8 Bijgevolg leiden de moderne ‘grands récits’ - want daarover
gaat het hier - tot de paradox ‘d'avoir à oeuvrer une communauté sur
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Dit is volgens Lyotard in overeenstemming met een visie op politiek die in het westen een lange traditie heeft en
waarin de maatschappij wordt gezien als iets dat (als het ware door artistieke middelen) ‘vorm gegeven’ moet
worden naar het model van ‘un paradigme métaphysique déjà constitué dans le ciel des idées’ (J.-F. Lyotard, Les
lumières, le sublime, 87; zie ook id., Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 330).
Cf. J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 23. Over de ‘transcendentale illusie’ zie Hoofdstuk 1.6.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 155.
‘l'idée générale d'une histoire se développant vers sa fin “naturelle”, celle de l'émancipation de l'humanité’ (J.-F.
Lyotard, Les lumières, le sublime, 92). Zie verder ook id., Le différend, 43; en id., Le postmoderne expliqué aux
enfants, 91-93.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 87.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 87.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 87. Zie ook id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 108.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 87.
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une Idée dont il ne peut pas y avoir d'inscription attestable dans le sensible (l'Idée de la liberté est une
telle Idée)’1. Aangezien deze idee geen presenteerbaar object heeft, is de enige manier waarop ze
gepresenteerd kan worden negatief: door het bestaande (de ‘zinnelijkheid’) geweld aan te doen en te
vernietigen. Ook deze ‘moderne’ politiek roept in haar praktische uitwerking dus de ‘offereconomie’
van het verhevene in het leven. De ‘moderne vertellingen’ worden, ten gevolge van het universele
karakter van hun idee, bovendien ook gekenmerkt door wat Lyotard de ‘universele verdenking’2
noemt: aangezien niets reëels als presentatie van de idee kan fungeren, is in principe alles verdacht
(‘toujours constestable [sic] dans sa légitimité’3) en komt het in aanmerking om uit de weg geruimd
te worden om plaats te maken voor de idee. Dat verklaart volgens Lyotard waarom de ‘moderne
vertellingen’ zo vaak door letterlijk niets of niemand ontziende gewelddaden en terreur worden
begeleid.4
Zoals men heeft gemerkt, wijken beide vormen van politiek door hun gebrek aan kritisch inzicht
in de radicale heterogeniteit van het reële en het ideële fundamenteel af van Kants positie. Het
uitgangspunt van de derde Kritik was immers juist de incommensurabiliteit van het rijk van de natuur
en dat van de vrijheid. De (‘esthetische’ en ‘teleologische’) pogingen van het reflecterende
oordeelsvermogen om die kloof te overbruggen bleken nooit meer dan een ‘alsof’-verzoening te
kunnen opleveren. Overigens was Kant ook al in de tweede Kritik op het probleem van de ‘kloof’
tussen natuur en vrijheid ingegaan, met name waar hij het heeft over de realiseerbaarheid van het
‘hoogste goed’, waarin gelukzaligheid en deugdzaamheid, en daarmee dus ook natuur en vrijheid,
‘als notwendig verbunden gedacht’ (KdpV A 204) worden. Welnu, uit de morele wet volgt dat we
ten minste moeten proberen om de verwezenlijking van het hoogste goed en daarmee van de idee van
de vrijheid in de natuur, dichterbij te brengen.5 Alleen mogen we ons die realisering niet denken als
een doel dat wij - tijdelijke, beperkte, aan de zinnelijkheid gekluisterde wezens - op eigen kracht en
over afzienbare tijd kunnen bereiken, maar als iets wat enkel mogelijk is onder het aannemen van de
‘postulaten’ van de praktische rede: ‘die Unsterblichkeit der Seele’ (KdpV A 221) en ‘die Existenz
Gottes’(KdpV A 224). De overtuiging dat de vrijheidsidee presenteerbaar zou zijn in het hic et nunc
is volgens Kant dus een illusie.6 Dit belet evenwel niet dat we ‘goed’ kunnen handelen, d.i. handelen
met de verwezenlijking van het hoogste goed als horizon in het oneindige (‘in einer Ewigkeit erreichbar’
(KdpV A 232)) en als ‘Urbild’ (KdpV A 232) voor ons handelen. De waarde van moreel handelen is
dus niet in de eerste plaats af te lezen aan de bijdrage die we door dit handelen zouden leveren tot de
verwezenlijking van het

1
2

3
4
5
6

J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 87. Zie ook R. Beardsworth, On the Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated
Judgement, 53.
‘un infini de soupçon [...] à l'égard de tout ce qui peut être présenté’ (J.-F. Lyotard, Le différend, 153; zie ook id.,
Le postmoderne expliqué aux enfants, 80). In de (traditionele zowel als de moderne) reactionaire politiek beperkt
die verdachtmaking zich tot de leden van de particuliere gemeenschap: ‘de Duitsers’, ‘de Amerikanen’, ‘de Belgen’,
‘de Kroaten’, etc. Ze uit zich in zinnen als: ‘Dat is een onamerikaanse gedachte’; ‘Grosz maakt volksvreemde kunst’,
etc.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 87. Zie ook W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 58; en W. Welsch,
Wege aus der Moderne [Einleitung], 16.
Cf. hierbij W. Reese-Schäfer, Vom Erhabenen zum Sublimen ist es nur ein Schritt, 176.
Cf. hierbij KdpV A 205, A 221 en A 242.
Cf. KdpV A 241. Zie ook J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 111; en R. Beardsworth, On the
Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 59.
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hoogste goed, dat wil zeggen aan de productiviteit van ons handelen, maar wel aan de mate waarin
de ‘Gesinnung’1 die eraan ten grondslag ligt, in overeenstemming is met de morele wet en ons handelen
oriënteert op het ideaal van het hoogste goed. Dit stemt overeen met de specificiteit van de morele
praxis: wezenlijk hiervoor is niet het ‘succes’ van dat handelen, maar enkel de zuiverheid van de wil
die eraan ten grondslag ligt.2
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de kritiek die vanuit de ‘moderne’ ‘grands récits’ op Kant
wordt geformuleerd, vaak betrekking heeft op diens ‘pessimisme tragique’3 met betrekking tot de
realiseerbaarheid van het hoogste goed in een afzienbare toekomst (‘un avenir historique et immanent
de l'humanité’4). Kants moraalfilosofie zou een ‘armseliger Ersatz für wirkliches Handeln’5 zijn, omdat
het ‘die Verwirklichung dieses guten Willens, die Harmonie zwischen ihm und den Bedürfnissen und
Trieben der Individuen, ins Jenseits’6 zou verplaatsen. Het is voorts typerend voor deze kritiek dat
meer de nadruk wordt gelegd op de productiviteit van het handelen voor het te realiseren doel, dan
op de zuiverheid van de wil die eraan ten grondslag ligt. Dat is ook logisch: het hoogste goed fungeert
hier niet langer als een ideëel richtsnoer voor ons handelen, maar wordt voor een realiseerbaar doel
gehouden. In dat licht is elke handeling die geacht wordt bij te dragen tot de realisering van dat doel,
objectief ‘goed’. Als gevolg hiervan ligt de klemtoon in de ‘grote vertellingen’ ook niet zozeer op de
individuele wilsbestemming en de moraliteit als een ‘persoonlijke discipline’ dan wel op ‘de mensheid’
in haar opmars naar het einddoel van de geschiedenis, waarvan zij het subject is. In dat licht moeten
we Goldmanns verwijt lezen dat Kants denken ‘n'ait jamais pu passer du Je au Nous [...] elle soit
toujours restée à l'intérieur des cadres de la pensée individualiste et bourgeoise’7. Waar Kant gelooft
dat de genoemde ‘kloof’ tussen natuur en vrijheid alleen onder het regime van het ‘alsof’ (in esthetische
en teleologische oordelen) kan worden overbrugd,8 stelt Goldmann, die zich hiervoor op Hegel, Marx
en Lukács beroept, een werkelijke verzoening tussen beide in het vooruitzicht.9 Als gids op weg hier
naartoe moet ‘la philosophie de l'histoire’10 fungeren, die zich baseert op een voor werkelijk gehouden
natuurteleologie (een ‘Plan caché de la Nature’11), de seculiere versie van de Goddelijke Voorzienigheid.
Lyotard, die ook voor zijn kritiek op de ‘grote vertellingen’ weer aanknoopt bij de kantiaanse kritische
filosofie, heeft voor de ‘Geschichtsphilosophie im
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KdpV A 231. Mijn cursief.
Cf. KdpV A 38, A 65 en A 145. Zie hierbij I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 19-20; en 5.1.
L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 237. Zie ook ibidem 262 en 273.
L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 264. Zie ook ibidem 266. Bij Lyotard: ‘un futur à faire advenir’
(Le postmoderne expliqué aux enfants, 38).
M. Puder, Kant und die französische Revolution, 10.
M. Puder, Kant und die französische Revolution, 11. Puder citeert uit Marx' Deutsche Ideologie. Cf. verder ook L.
Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 227.
L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 226. Zie ook ibidem 237 en 285-286.
Cf. L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 247-248; en M. Frank, Einführung in die frühromantische
Ästhetik, 65.
Cf. L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 284-285. Zie ook Eagleton: ‘a fundamental deconstruction
of the antinomy between Nature and humanity [...] is for Marx an historical hope and for Kant a regulative hypothesis’
(The Ideology of the Aesthetic, 205).
L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 280. Zie verder ibidem 281-283.
L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 292.
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Sinne von Hegel oder Marx’1 geen goed woord over: ‘elle est une illusion née de l'apparence que les
signes sont des exemples ou des schèmes.’2

6.2. Het verhevene en het historisch-politieke
Als de esthetica van het schone zich ertoe leent om gebruikt te worden in het kader van een illusoire,
totalitaire politiek, die de incommensurabiliteit van idee en werkelijkheid miskent en de bestaande
maatschappij denkt als ‘Material’3 - iets wat (nog) niet welgevormd is en naar het beeld en de gelijkenis
van een idee moet worden omgeschapen - dan is dat omdat het welgevallen aan de schoonheid ons zij het weliswaar enkel ‘sur le simple mode du “comme si”’4 - ‘l'unité du sensible et du suprasensible’5
laat ervaren en daardoor opgevat kan worden als een ‘allusie’ op ‘l'identité ultime du monde des
phénomènes et du monde nouménal’6, d.i. het door een dergelijke politiek werkelijk beoogde doel.7
De esthetische ‘doelmatigheid zonder doel’ kan voorts ook als een ‘aankondiging’ worden gezien
van het in het tweede deel van de Kritik der Urteilskraft behandelde teleologische oordeel, dat ons
in staat stelt om over de natuur te oordelen alsof ze doelmatig was voor een bepaalde idee, inzonderheid
de idee van de vrijheid:
la compatibilité [...] de l'Idée de la nature, comme mécanisme, soumise à la législation
de l'entendement qui constitue l'expérience [...] avec la nature comme art qui autorise,
et même appelle, à son terme, comme son horizon, les oeuvres supranaturelles de la
liberté [...] est cela même qui s'annonce subjectivement, minimalement pour ainsi dire,
dans le simple plaisir du beau.8
Zoals we hebben gezien (cf. 1.5.) begint de illusie waar deze quasi-finaliteit voor een reële finaliteit
wordt gehouden, en de werkelijkheid als commensurabel wordt gedacht met ideeën van de rede. De
met het welgevallen aan de schone natuur verbonden ervaring van een ‘finalité sans fin spécifique’
werkt deze illusie alleen maar in de hand.9 De ervaring van de verheven natuur, daarentegen, is voor
die illusie in het geheel niet bevorderlijk. De natuur wordt hier immers als ‘zweckwidrig’ ervaren en
de ‘toespeling’ die het schone bevat op een mogelijke harmonie tussen het reële en het ideële wordt
gesupprimeerd: ‘le sublime coupe le
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W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 67.
J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 77. Zie ook id., Le différend, 130-158, 246 en 257; id., Presentations, 120f; G.
Bennington, Lyotard: Writing the Event, 168; W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 65 en 67; C.
Buci-Glucksmann, La postmodernité, 41; en F. van Peperstraten, Inleiding tot de Nederlandse uitgave [van
L'enthousiasme], 20.
J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 330.
J.-M. Schaeffer, L'art de l'âge moderne, 39.
J.-M. Schaeffer, L'art de l'âge moderne, 39.
J.-M. Schaeffer, L'art de l'âge moderne, 38-39.
Cf. hierbij ook F. van Peperstraten, Esthetiek, politiek en pluralisme, 27-28.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 71.
Cf. J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 169.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

125

fil, interrompt l'allusion.’1 In het verheven gevoel spreekt de natuur ons niet langer aan, ook niet in
haar ‘Chiffreschrift’: ‘le sublime ne doit rien à quelque écriture chiffrée’2. Het verhevene ontstaat,
zoals in 3.2. reeds gesuggereerd, uit de vernietiging van het schone: ‘le Beifall [...] que la nature donne
à la pensée par le truchement du goût - la sublimité le résilie.’3 Het vormt een ‘fracture’4 die de ervaring
van de ‘Zweckmässigkeit ohne Zweck’ van de natuur afbreekt, ‘la perte de sa finalité’5 aankondigt
en daarmee ook ondoelmatig is voor andere (lucide én verblinde) pogingen om de natuur als doelmatig
te beoordelen. Het verheven gevoel is daardoor een, overigens door Kant aanvankelijk in het geheel
niet voorziene, ‘irruption’6 en ‘effraction’7 in het unificatieproject van de Kritik der Urteilskraft. Het
breekt zich in de derde Kritik naar binnen tussen de analyse van het smaakoordeel en die van het
teleologische oordeel, nauwelijks aangekondigd en destructief (af-brekend) voor de moeizame, tot
illusies verleidende constructie van bruggen en stellingen tussen het zinnelijke en het bovenzinnelijke
- een ‘[m]étéore chu dans l'oeuvre consacrée à cette double édification’8. In het verhevene gaat de
door het smaakoordeel en het teleologische oordeel gesuggereerde (‘alsof’-)doelmatigheid van de
natuur failliet: ‘La machine téléologique saute.’9 Kant komt dan ook tot de conclusie dat ‘die Ideen
des Erhabenen von der einer Zweckmässigkeit der Natur’10 scherp moeten worden onderscheiden.
Het verheven gevoel, dat gefundeerd is op de (smartelijke) ervaring van de onheelbaarheid van de
kloof tussen het reële en het ideële en zich dan ook rigoureus elke positieve voorstelling (‘positiven
Darstellung’ (KdU A 124/B 125)) van ideeën ontzegt, is volstrekt onbruikbaar voor een politiek die
de genoemde kloof negeert en de onpresenteerbaarheid van ideeën miskent.11 Het bereidt er ons
integendeel op voor om ‘die Unerreichbarkeit der Natur als Darstellung von Ideen zu denken’ (KdU
A 114/B 115).
Het verheven gevoel ontstaat doordat de rede aan de verbeeldingskracht de opdracht geeft om een
van haar ideeën te presenteren: de verbeeldingskracht mislukt (uiteraard) in de
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J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 170. Zie ook id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 91.
J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 78.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 90-91. Lacoue-Labarthe noemt het verhevene dan ook een
‘contre-concept du beau’ (La vérité sublime, 116). Zie verder ook KdU A 75/B 76.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 160. Lyotard bespeelt hier met kennelijk genoegen een betekenisveld rond
‘scheiden’, waarvoor hij tal van plastische synoniemen bedenkt, in de zin van ‘breken’, ‘snijden’, ‘scheuren’. Cf.
b.v. ‘rompre’, ‘coupe’, ‘interrompt’ (L'intérêt du sublime, 160 en 170); ‘cassé’, ‘brisure’ (L'inhumain, 149); ‘sépare’,
‘briser’, ‘fragile’ (Leçons sur l'Analytique du sublime, 72-73 en 203), etc. Zie ook Eagleton, die het over het verhevene
als over ‘beauty's point of inner fracture’ heeft (The Ideology of the Aesthetic, 54), en verderop stelt: ‘It is now
almost a commonplace of deconstructive thought to see the sublime as a point of fracture and fading, an abyssal
undermining of metaphysical certitudes’ (ibidem 90).
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 73.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 75.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 70. Cf. ook D. Crawford, The Sublime in Kant's Aesthetic Theory,
176-179.
J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 149. Zie ook id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 196; en id. Grundlagenkrise,
14: ‘Wie ein Ereignis bricht sie dort ein.’
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 74. Cf. ook KdU A 77/ B 78.
KdU A 77/B 78. Zie hierbij ook J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 72.
Pries spreekt daarom van het verhevene als van ‘die Kategorie, die dem Totalitarismus entgegentritt, indem sie das
Aushalten von Widersprüchen fordert [...], statt Versöhnung zu versprechen.’ (Das Erhabene [Einleitung], 30)
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opdracht om die idee direct in de aanschouwing voor te stellen, maar het aan die mislukking verbonden
onlustgevoel fungeert als een ‘esthetisch’ teken - een teken in het gevoel - van die idee. Het verheven
gevoel kan daardoor worden beschouwd als het esthetische ‘effect’ van twee grondgedachten1 van
Kants kritische filosofie: de onpresenteerbaarheid van ideeën, en de natuurlijke ‘Hang’ van onze rede
om toch een dergelijke presentatie na te jagen.2 De spanning die resulteert uit de vereniging van beide
gedachten ‘signaleert zich’ als het verheven gevoel, dat Pries dan ook terecht ‘das kritische Gefühl
par excellence’3 noemt. Een esthetica van het verhevene kan dan ook niet bruikbaar worden gemaakt
voor een illusoire, verblinde politiek, maar kan daarentegen wel fungeren in het kader van een lucide,
‘kritische’ politiek, die weliswaar inziet dat het onmogelijk is om ideeën in de historisch-politieke
werkelijkheid te realiseren en zich ook bewust is van de onwenselijkheid van pogingen daartoe,4 maar
tegelijk wel een ontvankelijkheid voor ideeën ‘cultiveert’ en zich aan ideeën ‘oriënteert’, en daardoor
niet vervalt in (zich ‘verheft’ boven) een ‘plat-pragmatische’ of zelfs cynische politiek.5 Het is zoals
we hebben gezien deze het verheven gevoel kenmerkende spanning die de door de ‘grote vertelling’
van het marxisme gedesillusioneerde Lyotard bij Kant in het algemeen zo lijkt te appreciëren: enerzijds
een waarschuwing voor de transcendentale illusie die werkelijkheid en idee door elkaar haalt, maar
anderzijds een erkenning van het belang van een ontvankelijkheid voor ideeën.6 Zo, in Kants
historisch-politieke geschriften, enerzijds wel het ‘enthousiasme’ voor ‘the Idea of a republican civil
order’7, maar anderzijds de waarschuwing voor verblinde pogingen ‘to produce it as if it was a
phenomenon’8. Of, in de Kritik der praktischen Vernunft, enerzijds wél het gebod om ‘la liberté
transcendentale (qui est une Idée, imprésentable, et même à peine concevable)’9 te realiseren, maar
anderzijds ook het kritische bewustzijn van onze radicale onmacht om die idee hic et nunc of zelfs
maar in een afzienbare toekomst te presenteren.
Hieruit volgt, paradoxaal genoeg, dat een politiek die gefundeerd is op dezelfde kritische grondslagen
als het verheven gevoel, geen ‘sublieme politiek’ is. Doordat het verheven gevoel als eerste component
de smartelijke ervaring van de onpresenteerbaarheid van de idee heeft en daarmee ‘l'incommensurabilité
des facultés’10 voelbaar maakt, kan het immers alleen bevorderlijk zijn voor het ontmaskeren of het
voorkomen van de transcendentale illusie die aan een sublieme politiek ten grondslag ligt en die door
een
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Cf. hierbij ook 3.3.
Vergelijk hiermee: 3.3.
C. Pries, Der Widerstreit, das Erhabene, die Kritik, 48.
Cf. Welsch hierover: ‘Die Einlösung der Idee, deren vollendete Realisation brächte das vollendete Desaster. Das
Nichtgelingen ist unser Glück.’ (Wege aus der Moderne [Einleitung], 16)
Cf. hierbij J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 53; F. van Peperstraten, Esthetiek, politiek en pluralisme, 36; en Hoofdstuk
1.6.
Cf. Hoofdstuk 1.2. Pries spreekt in dit verband van ‘das “Dazwischen”, das vielleicht heute - nach dem Scheitern
der Ideologien - die einzig mögliche kritische Haltung ausmacht’ (Das Erhabene [Einleitung], 26).
R. Beardsworth, On the Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 58.
R. Beardsworth, On the Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 58. Zie ook G. Bennington, Lyotard: Writing
the Event, 163.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 111.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 107. Bennington omschrijft het verheven gevoel zelfs als ‘an
“experience” of incommensurability as such.’ (Lyotard: Writing the Event, 167).
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esthetica van het schone in de hand kan worden gewerkt.1 Onder meer hierom lezen we bij Lyotard:
‘Quant à une politique du sublime, il n'y en a pas.’2
Wat Lyotard hier óók mee bedoelt, is dat een kritische omgang met het historisch-politieke zich
niet laat identificeren met ‘een (bepaalde) politiek’, die welomschreven doelen uitzet en een programma
ontwerpt dat erop gericht is die doelen te verwezenlijken.3 Ze probeert daarentegen ‘in the absence
of any specific doctrine or rules’4 (en dus met het reflecterende oordeelsvermogen5) historisch-politieke
gebeurtenissen als ‘tekenen des tijds’ - de kantiaanse ‘Geschichtszeichen’6 - te ‘lezen’ (‘[l]a “lecture”
ou l'écoute de ces signes’7) door ze in het licht van bepaalde ideeën (een republikeinse gemeenschap,
de vooruitgang naar ‘het goede’, de mensheid, de vrijheid...) te beoordelen, vanuit het bewustzijn dat
die gebeurtenissen nooit als directe presentaties van die ideeën mogen worden beschouwd, maar enkel
als ‘analoga’ (‘tekens’, ‘symbolen’, ‘leidraden’, ...), en dat haar ‘lecturen’ voorlopig, onzeker en per
definitie onaf zijn:
a radical critical politics must [...] admit that it is ‘reading’ the future not in terms of facts
but in terms of signs, that is [sic] has no knowledge of progress, no way to assure, prove,
determine a path toward progress. A critical politics must, therefore, be uncertain, modest,
open8.
Zo kan men, bijvoorbeeld, wanneer men probeert te antwoorden op de vraag of de mensheid
vooruitgang boekt op weg naar ‘het goede’, een bepaalde ‘Begebenheit’9 in de overweging betrekken
- niet als ‘bewijs’, met andere woorden niet als een directe presentatie van de vooruitgangsidee, maar
wel als een ‘alsof’-presentatie, een analogon, van die idee. Net als voor het verheven gevoel is voor
een dergelijke kritische omgang met het historisch-politieke een flexibele ‘Empfänglichkeit [...] für
Ideen’10 vereist - een ontvankelijkheid voor het ‘appel’11, de ‘demand’12 van de ideeën om hen te
presenteren, die echter onlosmakelijk verbonden is aan het lucide bewustzijn van de onuitvoerbaarheid
van die eis. Telkens ervaren we daarbij tegelijk het ideële als onze uiteindelijke bestemming, én de
onbereikbaarheid van die bestemming. In de kritische omgang met het politieke vindt dus, net als in
het verheven
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Cf. in dit verband ook T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 89.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 112.
Vergelijk hiermee: Hoofdstuk 1.5.
D. Carroll, Paraesthetics, 176. Zie ook ibidem 177.
‘le politique exige [...] jugement plutôt réfléchissant que déterminant.’ (J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 110)
Zie hierbij ook Hoofdstuk 1.5.
I. Kant, Der Streit der Fakultäten, A 142. Zie hierbij J.-F. Lyotard, Le différend, 236f; id., L'enthousiasme, 54f; id.,
Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 331; G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 164-165; W.
Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 64-67; D. Carroll, Rephrasing the Political with Kant and Lyotard, 79 en
82; id., Paraesthetics, 171 en 178; en F. van Peperstraten, Inleiding tot de Nederlandse uitgave [van L'enthousiasme],
19f.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 169. Verderop omschrijft Lyotard een teken als ‘un phénomène
qui indique qu'il est aussi autre chose qu'un phénomène.’ (Ibidem 279)
D. Carroll, Rephrasing the Political with Kant and Lyotard, 82.
I. Kant, Der Streit der Fakultäten, A 141.
KdU A 109/B 110. Cf. hierbij J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 87; id., Le différend, 243-244; en G. Bennington,
Lyotard: Writing the Event, 167.
I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 30.
D. Carroll, Rephrasing the Political with Kant and Lyotard, 83.
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gevoel, een ‘overgang’ tussen het reële en het ideële plaats zonder dat de heterogeniteit tussen beide
teniet dreigt te gaan: ‘les lèvres de l'abîme à franchir [...] entre le domaine du monde sensible et le
champ suprasensible se ferment presque sans pourtant le supprimer’1. De relatie tussen het zinnelijke
en het bovenzinnelijke blijft die van een (per definitie onoplosbare) ‘Widerstreit’2: beide worden
‘samengedacht’ door een ‘synthèse dynamique [...] sans rien céder sur leur différend.’3 Men begrijpt,
vanuit de in Hoofdstuk 1.5. geschetste overgangenproblematiek, de aantrekkelijkheid van de zo-even
geschetste kantiaanse ‘strategie’ voor Lyotard.4
Een ‘kritische’ politiek vermijdt dus enerzijds de transcendentale illusie die tot terreur en vernietiging
van het bestaande leidt, maar laat ons anderzijds wel toe om het historisch-politieke te denken alsof
het meer was dan een ‘weinig verheffend’ kluwen van contingente gebeurtenissen en geïnteresseerde
handelingen.5 Ze heeft bovendien het voordeel dat ze ‘a-topisch’ (‘nomadisch’) is, in die zin dat ze
enerzijds niet optreedt als onvoorwaardelijk ‘supporter van het bestaande’, maar anderzijds ook
waarschuwt voor doctrines en heilsleren, die de idee beloven te realiseren door middel van ‘un projet
missionnaire, un programme révolutionnaire’6. Ze bekritiseert wat ‘de waarheid’ of de realisering van
de idee voor zich opeist of belooft - een politiek, bijvoorbeeld, die de idee van ‘de republiek’ beweert
te kunnen realiseren terwijl ze natuurlijk nooit meer dan een empirische gemeenschap, ‘a particular
form of community’7 tot stand kan brengen.
Het belangrijkste voorbeeld van een signum historicum bij Kant is het enthousiasme van de Europese
volkeren voor de Franse Revolutie, waarover gehandeld wordt in het tweede luik van de Streit der
Fakultäten. Kants ideeën over het enthousiasme krijgen dan ook grote aandacht in het werk van
Lyotard, die er zelfs een van zijn recente publicaties naar heeft vernoemd.8 De vraag waarvan Kant
uitgaat en waarop we hierboven al hebben geanticipeerd, is of er niet een ‘voorval’ (‘eine Begebenheit’9)
aan te wijzen valt dat als een ‘teken’, een indicatie in de werkelijkheid kan fungeren voor de idee van
de vooruitgang van de mensheid naar het goede. Der Streit der Fakultäten ontstond in het laatste
decennium van de achttiende eeuw en Kant zoekt zijn signum historicum, zoals verwacht kan worden,
dan ook in de context van de Franse Revolutie. De manier waarop hij daarbij aanknoopt, is echter
minder voor de hand liggend:

1
2

3
4
5
6
7
8

9

J.-F. Lyotard, Le différend, 237. Zie ook id., L'enthousiasme, 56-57; en C. Pries, Das Erhabene [Einleitung], 11.
KdU A 98/B 99. Lyotard herinnert in dit verband aan de double bind van het mathematisch-verhevene: ‘Pour la
raison, l'objet qui est présenté dans le phénomène est toujours trop peu “grand” auprès de celui dont elle a l'Idée,
et, pour l'imagination, ce dernier est toujours trop “grand” pour être présentable. Le différend est sans issue. Mais
il peut être senti comme tel, comme différend.’ (Leçons sur l'Analytique du sublime, 280)
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 280.
Cf. D. Carroll, Paraesthetics, 175.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.5.
J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 67-68.
D. Carroll, Rephrasing the Political with Kant and Lyotard, 83.
Bedoeld is natuurlijk L'enthousiasme. Voorts komt het enthousiasme nog ter sprake in onder andere Le différend,
Le postmoderne expliqué aux enfants, Introduction à une étude du politique selon Kant; en Judicieux dans le
différend.
I. Kant, Der Streit der Fakultäten, A 141.
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Diese Begebenheit besteht nicht etwa in wichtigen, von Menschen verrichteten Taten
[...] Es ist bloss die Denkungsart der Zuschauer, welche sich bei diesem Spiele grosser
Umwandlungen öffentlich verrät, und eine so allgemeine und doch uneigennützige
Teilnehmung der Spielenden auf einer Seite, gegen die auf der andern, selbst mit der
Gefahr, diese Parteilichkeit könne ihnen sehr nachteilig werden, dennoch laut werden
lässt1.
Niet de Franse Revolutie zelf is het ‘teken van de geschiedenis’. De revolutionairen zijn, verblind
door de ‘transcendentale schijn’, ten prooi aan ‘the illusion of revolutionary politics’2: zij proberen
de idee van de republiek te realiseren, wat ook de destructie en terreur (‘Elend und Greueltaten’3)
verklaart die de revolutionaire periode in Frankrijk kenmerken. Niet het spectaculaire gebeuren in de
schijnwerpers van de geschiedenis en het productieve, ‘actieve’ optreden van de hoofdrolspelers
daarin, maar het gevoel van de toeschouwers op de ‘Europese tribune’, ‘hors scène’, is het teken. Dat
gevoel is een esthetisch en, meer precies, verheven (‘ästhetisch-erhaben’, KdU A 121/B 122) gevoel:
het enthousiasme, d.i. ‘die Teilnehmung am Guten mit Affekt’4. Het is een participatie aan de
gebeurtenissen die zich tot het gevoel beperkt. Ze getuigt van een ‘passibilité’5 - een ‘ontvankelijkheid
voor ideeën als ideeën’6 - die onder geen beding verward mag worden met een passiviteit.7 De
ontvankelijkheid voor de idee van het goede bij de ‘Zuschauer’ van de Revolutie blijkt zo groot dat
deze idee bij hen kan worden opgewekt door de ‘vormeloze’8, ‘zweckwidrige’, ja niet zelden
afzichtelijke en onmenselijke gebeurtenissen waarmee de Revolutie gepaard gaat. Hoewel de realiteit
van de Revolutie op zich alleen maar een onlustgevoel kan veroorzaken, wekt ze tevens - wanneer
ze wordt ‘gelezen’ als een poging tot presentatie van de idee - het bewustzijn van onze bestemming
en kan ze daardoor aanleiding geven tot een lustgevoel.9
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I. Kant, Der Streit der Fakultäten, A 142-143. Een van die enthousiaste ‘toeschouwers’ van de Franse
Revolutie was natuurlijk Kant zelf. Cf. L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 296-297; en
M. Puder, Kant und die französische Revolution, 20.
G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 164. Zie hierbij J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 48; id., Heidegger et
‘les juifs’, 124-125; en D. Carroll, Paraesthetics, 174 en 181.
I. Kant, Der Streit der Fakultäten, A 143.
I. Kant, Der Streit der Fakultäten, A 145. Cf. ook KdU A 119/B 121; J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du
sublime, 189; en 5.3.
J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 88. Mijn cursief.
I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 32.
Cf. J.-F. Lyotard, L'inhumain, 127-128; en F. van Peperstraten, Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid?, 67.
Deze vormeloosheid heeft de Franse Revolutie gemeen met de joodse kunst, die onder een ‘Bilderverbot’ staat en
met haar ‘abgezogene Darstellungsart’ op de onpresenteerbaarheid van het absolute moet alluderen. De reactie van
‘das jüdische Volk’ hierop is dezelfde als die van de toeschouwers van de revolutie: ‘den Enthusiasmus’ (KdU A
123/B 124; zie hierbij ook 5.3.).
Zoals men merkt heeft de Franse Revolutie een aantal fundamentele eigenschappen gemeen met ‘ces spectacles de
la nature (physique) à l'occasion desquels le regardeur éprouve le sublime’ (J.-F. Lyotard, Le différend, 240; zie
ook id., L'enthousiasme, 64-65). Zo wordt ze evenzeer als de ‘verheven’ natuurobjecten gekenmerkt door
vormeloosheid, chaos, ondoelmatigheid, buitensporige grootte en kracht, etc. Voorts is de Revolutie net als de
(dynamisch-)verheven natuurobjecten ‘furchtbar’ (KdU A 101/B 103), en kan ze enkel aanleiding geven tot een
verheven gevoel wanneer men zich in veiligheid weet en dus niet werkelijk bang is. Dit verklaart waarom alleen
de toeschouwers de Franse Revolutie als verheven ervaren. Cf. hierbij ook D. Carroll, Rephrasing the Political with
Kant and Lyotard, 82-83.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

130

Kant heeft zo zijn redenen om zijn bespreking tot de toeschouwers van de revolutie te beperken. Van
de acteurs op de ‘Schauplatz der Revolution’1 kan immers nooit met zekerheid gezegd worden of hun
handelen ongeïnteresseerd is of niet:
chez les acteurs eux-mêmes, les intérêts, les passions ordinaires, tout le pathos de la
causalité empirique (psychique, sociologique) sont à jamais inextricablement mêlés à
l'intérêt de la raison pure et à l'appel de l'Idée du droit républicain.2
Dat is bij de toeschouwers niet het geval: hun deelneming beperkt zich tot een gevoel, dat zij bovendien
in hun enthousiasme niet verbergen (‘welche sich [...] öffentlich verrät’) - iets waarmee ze zichzelf,
gezien het reactionaire en repressieve karakter van de regimes waarin zij leven, alleen maar nadeel
kunnen berokkenen. Bijgevolg moet hun ‘Denkungsart’ wel zuiver en ongeïnteresseerd zijn. Aangezien
het enthousiasme - en dus het ‘pathos’ voor het goede - zich bovendien zo algemeen voordoet, meent
Kant er een teken in te kunnen zien van ‘einen moralischen Charakter [des Menschengeschlechts],
wenigstens in der Anlage’3 en bijgevolg ook van de vooruitgang van de mensheid naar het goede.
De revolutionaire gebeurtenissen zelf hebben in ethisch opzicht geen waarde - integendeel zelfs.
Ze moeten door de kritiek worden afgewezen als het product van een gevaarlijke illusie: ‘ils résultent
d'une confusion, qui est l'illusion politique même, entre la présentation directe du phénomène du
gemeine Wesen et la présentation analogique de l'Idée de contrat républicain.’4 Ook het enthousiasme
kan als zodanig ‘auf keinerlei Weise das Wohlgefallen der Vernunft verdienen’5, omdat het met
‘affect’ gepaard gaat en daardoor de vrijheid van de wil beperkt: ‘im Affekt [wird] die Freiheit des
Gemüts [...] gehemmt’6. Toch kan het fungeren als een ‘overgang’7 tussen het reële en het ideële (de
idee van het goede). Dat valt overigens af te leiden uit Kants definitie van het enthousiasme: ‘eine
Anspannung der Kräfte durch Ideen’8. Anders gezegd, het ethos (de ‘Idee des Guten’ (KdU A 119/B
121)), dat niet direct gepresenteerd kan worden in de aanschouwing, signaleert zich met het
enthousiasme op ‘esthetische’ wijze, dat wil zeggen in het pathos (de ‘Kräfte’ van ons gemoed).9
Aldus wordt dan inderdaad een overgang tot stand gebracht tussen natuur en vrijheid, maar dan op
een zeer paradoxale (‘suprêmement paradoxale’10), ‘gedesillusioneerde’ en ‘negatieve’ wijze.
Paradoxaal omdat het enthousiasme een

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

I. Kant, Der Streit der Fakultäten, A 146.
J.-F. Lyotard, Le différend, 241. Zie ook id., L'enthousiasme, 61-62 en 66.
I. Kant, Der Streit der Fakultäten, A 143.
J.-F. Lyotard, Le différend, 240.
KdU A 120/B 121. Zie ook J.-F. Lyotard, Le différend, 239-240; id., L'enthousiasme, 75; id., Le postmoderne
expliqué aux enfants, 112; id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 189; en L. Goldmann, Introduction à la philosophie
de Kant, 299.
KdU A 120. Zie hierbij ook 5.3.
J.-F. Lyotard, Le différend, 244.
KdU A 120/B 121. Mijn cursief.
Lyotard spreekt van ‘un passage du domaine pathologique, qui tombe entièrement sous la règle des phrases cognitives,
où l'homme est un référent, à celui de l'éthique, que détermine la seule phrase prescriptive, où l'homme est le
destinataire d'un inscrutable destinateur.’ (L'enthousiasme, 101)
J.-F. Lyotard, Le différend, 239. Zie ook ibidem 243-245 en 240, waar Lyotard n.a.v. het enthousiasme schrijft: ‘Le
“passage” [...] n'a pas lieu, c'est une sorte d'agitation sur place, dans l'impasse de l'incommensurabilité, au-dessus
de l'abîme’.
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(onredelijke, en dus met de morele wet strijdige) passie voor het morele is. Negatief en
gedesillusioneerd omdat bij het enthousiasme, als bij alle verheven gevoelens, de lustvolle ervaring
dat wij ideeën in ons dragen, onlosmakelijk verbonden is aan het smartelijke besef van de
onpresenteerbaarheid van die ideeën. Het zinnelijke en het bovenzinnelijke worden in het verheven
gevoel immers niet - zelfs niet eens, zoals in het schone, op uitsluitend subjectieve wijze - als in
principe commensurabel gedacht, maar als onherroepelijk onverzoenbaar en wederzijds exclusief.
Het enthousiasme ‘cultiveert’ dus onze ontvankelijkheid voor de idee van het goede, die het ons
voorhoudt als een horizon in het oneindige, waar we naar reiken maar die we nooit kunnen bereiken.
Het heeft de ‘nuchtere bevlogenheid’ van elk verheven gevoel, dat de steeds weer herhaalde
‘Bestrebung des Gemüts’ (KdU A 114/B 115) om een idee te presenteren koppelt aan ‘das Gefühl
der Unerreichbarkeit der Idee’ (KdU A 114/B 115). Het is door die nuchtere bevlogenheid dat de
esthetica van het verhevene kan fungeren als de esthetica van een kritische morele politiek.
Tot besluit van dit punt moeten we ook nog kort terugkomen op de kwestie van de sensus communis.
Ook met betrekking tot dit aspect lijkt het verheven gevoel minder bevorderlijk te zijn voor de
(inzonderheid ‘politieke’) illusie dan het welgevallen aan het schone. Zoals we hebben gezien berust
de aanspraak op noodzakelijkheid en algemeenheid die in het oordeel over het schone vervat zit, op
de vooronderstelling van een onmiddellijke ‘gemeenschapszin’. De sensus communis is echter een
(uiteraard onpresenteerbare) idee (‘die Idee eines gemeinschaftlichen Sinnes’1). Ze kan dus niet
‘gegeven’, maar enkel ‘opgegeven’ worden, ‘comme un horizon d'universalité.’2 Zoals bekend kan
de idee van een gevoelsgemeenschap echter ook als ‘horizon’ van een (doorgaans reactionaire) politiek
fungeren, die het ‘herstel’ nastreeft van de samenleving als ‘transsubjectieve’ eenheid ‘sous le régime
du sentiment et de son partage indiscuté.’3 Een dergelijke politiek is, zoals we hebben gezien, ten
prooi aan een transcendentale illusie, omdat zij de idee van een sensus communis verwart met een
empirisch realiseerbare gevoelsgemeenschap, een feitelijke sentimentele consensus. Die twee moeten
door de kritiek scherp van elkaar onderscheiden worden: ‘Il faut [...] consentir que la promesse d'un
partage universel du goût [...] n'est due à aucun intérêt pour une communauté déterminable’4.
Het oordeel over het verhevene is voor een illusoire politiek ook in dit opzicht veel minder bruikbaar.
Weliswaar maakt het evengoed als het smaakoordeel aanspraak op noodzakelijkheid en algemeenheid,
maar het kan zich daarbij niet beroepen op de idee van een sensus communis: ‘es gibt für Kant keinen
sensus communis im strengen Sinne, d.h. keinen unmittelbaren, der das erhabene Gefühl tragen
könnte.’5 Dat het oordeel over het schone wél met de idee van een sensus communis verbonden is,
heeft alles te maken met de
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KdU A 155/B 157. Eerder al had Kant de sensus communis ‘eine bloss idealische Norm’ genoemd. (KdU A 66/B
67) Zie hierbij ook J.-F. Lyotard, Le différend, 241-242; en 2.4.
J.-F. Lyotard, Tombeau de l'intellectuel, 72.
J.-F. Lyotard, Tombeau de l'intellectuel, 73.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 198.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 25.
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algemeenheid van de vermogens die aan het ontstaan van dat oordeel ten grondslag liggen: de
verbeeldingskracht en het verstand. Die algemeenheid is bij het verhevene niet voorhanden: het
verheven gevoel vooronderstelt een ontvankelijkheid voor ideeën en, bijgevolg, de medewerking van
de rede. Zoals we hebben gezien mogen we de rede echter niet als bij iedereen in dezelfde mate
ontwikkeld veronderstellen. Voor die ontwikkeling is immers ‘Kultur’ vereist.1 Is de sensus communis
(de onmiddellijke gevoelsgemeenschap) in het geval van het schone al niet meer dan een onvervulbare
belofte, dan wordt in het verhevene aan die belofte nog een supplementaire voorwaarde gekoppeld:
dat bij eenieder ‘das [Gefühl] seiner übersinnlichen Bestimmung’ (KdU A 152/B 154) leeft. Welnu,
dit ‘gevoel’ mag ik weliswaar van iedereen eisen (‘was man [...] jedermann ansinnen und von ihm
fordern kann’ (KdU A 110/B 111)), maar ik mag het niet als bij iedereen gegeven veronderstellen
(‘[...] bin ich nicht schlechthin vorauszusetzen berechtigt’ (KdU A 152/B 154)). Bijgevolg kunnen
we ons ‘mit unserem Urteil über das Erhabene [...] nicht so leicht Eingang bei anderen versprechen.’2
De idee van een gevoelsgemeenschap wordt dus in het geval van het verhevene beperkt tot wie
‘Gefühl’ (KdU A 111/B 112) heeft, dat wil zeggen elk mens die ‘einige Kultur hat’3. Aan ‘dem rohen
Menschen’ (KdU A 109/B 111) blijft het verheven gevoel ontzegd. De idee van een sensus communis
met betrekking tot het verhevene gaat echter niet helemaal verloren, omdat de ontvankelijkheid voor
het bovenzinnelijke die het verheven gevoel vereist, bij iedereen aanwezig behoort te zijn. Het is met
andere woorden de bestemming van de mensheid om in haar geheel ‘gecultiveerd’ te zijn. Hier blijkt
nogmaals hoezeer het enthousiasme bij de Franse Revolutie als een hoopvol teken kan worden
‘gelezen’: het enthousiasme - het door de idee van het goede veroorzaakte ‘affect’ - is zo algemeen
(‘de fait répandu sur toutes les scènes nationales’4), dat het een vooruitgang van de mensheid in cultuur
laat vermoeden.5
Hoe dan ook kan met betrekking tot het verheven gevoel worden gesproken van de ‘Entzug einer
Gefühlsgemeinschaft, die im Gefühl des Schönen vorausgesetzt ist’6. Het verheven gevoel kan dan
ook bezwaarlijk functioneren binnen een politiek die op het ‘herstel’ van een sensus communis is
gericht. Het schone is volgens Kant juist ‘empirisch interessant’ omdat het dankzij ‘die Idee von ihrer
allgemeinen Mitteilbarkeit’ (KdU A 162/B 164) een ‘Beförderungsmittel’ (KdU A 161/B 163) vormt
van de ‘Trieb zur Gesellschaft’ (KdU A 160/B 162) die de mens eigen is.7 Het verheven gevoel, dat
zich de belofte van een
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Cf. hierbij KdU A 76/B 77, A 108-112/B 110-113 en A 152/B 154; J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime,
279; R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, 84; C. Pries, Das Erhabene [Einleitung], 9; en 4.3.
KdU A 109/B 110. Ook bij het oordeel over het schone blijft het dus bij een ‘Versprechen’. Deze ‘belofte’ wordt
in het oordeel over het verhevene dan nog eens als afhankelijk van welbepaalde voorwaarden gedacht.
KdU A 111/B 112. Mijn cursief. Cf. hierbij Lyotard: ‘Le goût promet à chacun le bonheur d'une unité subjective
accomplie, le sublime annonce à quelques-uns une autre unité, moins complète’ (Leçons sur l'Analytique du sublime,
40). Zie ook T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 56.
J.-F. Lyotard, Le différend, 241.
Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 21.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 25.
We citeren uit ‘¶ 41. Von dem empirischen Interesse am Schönen’ (KdU A 158-163/B 161-165). In de ‘Allgemeine
Anmerkung’ had Kant er al en passant op gewezen dat de ‘allgemeine Mitteilbarkeit’ van het welgevallen aan het
schone ‘in Beziehung auf Gesellschaft (in der es sich mitteilen lässt), ein Interesse bekommt’ (KdU A 125/B 126).
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gevoelsgemeenschap tot op grote hoogte ontzegt, blijkt daarentegen vaak lijnrecht tegen de ‘Trieb
zur Gesellschaft’ (en daarmee ook tegen onze ‘natürliche Neigung’ (KdU A 161/B 163), d.i. onze
zinnelijke interesse) in te gaan. Zo blijkt dat
die Absonderung von aller Gesellschaft als etwas Erhabenes angesehen werde, wenn sie
auf Ideen beruht, welche über alles sinnliche Interesse hinwegsehen. Sich selbst genug
sein, mithin Gesellschaft nicht bedürfen, ohne doch ungesellig zu sein, d.i. sie zu fliehen,
ist etwas dem Erhabenen sich Näherndes1.
Het zich verheffen boven zijn empirische natuur (‘Überhebung von Bedürfnissen’ (KdU A 125/B
126)), dat het verheven gevoel karakteriseert, neemt hier de vorm aan van een verheffing boven de
empirische samenleving, waartoe wij door onze natuurlijke neiging nochtans worden aangetrokken.
De op ideeën berustende ‘Absonderung’, het aanwezig/afwezig zijn in de maatschappij, de vrijwillig
gekozen marginalisering is te vergelijken met de ‘agitatie’ van het verheven gevoel boven de kloof
tussen het zinnelijke en het bovenzinnelijke. Door een dergelijke terugtrekking kan men als het ware
zelf een ‘teken’ worden van de (onrealiseerbare) ideële samenleving. Daarom ook heeft Kant ruim
begrip voor een bepaalde vorm van misantropie, ‘wozu die Anlage sich mit dem Alter in vieler
wohldenkenden Menschen Gemüt einzufinden pflegt’ (KdU A 125/B 126). Deze misantropie is
weliswaar ‘was das Wohlwollen betrifft, philantropisch genug [...], aber vom Wohlgefallen an Menschen
durch eine lange traurige Erfahrung weit abgebracht’ (KdU A 125/B 127). Ze is met andere woorden
ontstaan uit de ervaring van de onheelbare discrepantie tussen de mensheid zoals ze is en de mensheid
zoals ze zou moeten zijn:
Falschheit, Undankbarkeit, Ungerechtigkeit, das Kindische in den von uns selbst für
wichtig und gross gehaltenen Zwecken, in deren Verfolgung sich Menschen selbst
untereinander alle erdenklichen Übel antun, stehen mit der Idee dessen, was sie sein
könnten, wenn sie wollten, so im Widerspruch und sind dem lebhaften Wunsche, sie
besser zu sehen, so sehr entgegen, dass, um sie nicht zu hassen, da man sie nicht lieben
kann, die Verzichtung auf alle gesellschaftlichen Freuden nur ein kleines Opfer zu sein
scheint.2
De droefheid (‘Traurigkeit’ (KdU A 126/B 127), ‘Betrübnis’ (KdU A 126/B 128)) over de
onvolmaaktheid van de mensen is, ‘weil sie auf Ideen beruht, erhaben’3.
Ook hier blijkt het verheven gevoel veel ‘nuchterder’ te zijn dan het welgevallen aan het schone,
dat de belofte van een algemene, ongeïnteresseerde en directe gevoelsgemeenschap in zich draagt en
daarmee ook empirisch, voor de hang tot ‘Gesellschaft’, interessant is. In het verheven gevoel,
daarentegen, blijft deze belofte beperkt tot de kring van de ‘gecultiveerden’. De horizon van dit gevoel
blijft weliswaar een sensus
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KdU A 125/B 126. Zie bij deze passage R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, 84.
KdU A 125-126/B 127. Zie hierbij J.-F. Lyotard, L'intérêt du sublime, 177; en F. van Peperstraten, Inleiding
tot de Nederlandse uitgave [van L'enthousiasme], 22.
KdU A 126/B 127. Cf. in dit verband J.-F. Lyotard, Le différend, 257; en id., Das Undarstellbare - wider das
Vergessen, 332.
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communis, die echter enkel verondersteld mag worden wanneer de mensheid in haar geheel voldoende
zal zijn voortgeschreden in de ‘cultuur’. Het hierboven beschreven algemene enthousiasme wordt
door Kant dan ook beoordeeld als een positief teken - een indicatie dat de mensheid zich inderdaad
in de richting van een grotere cultuur ontwikkelt. De verheven terugtrekking uit de samenleving, de
verheven misantropie en droefheid, daarentegen, kunnen worden gelezen als negatieve tekenen, omdat
ze erop wijzen dat wie ontvankelijk is voor ideeën de kring van de ‘gecultiveerden’ als klein ervaart
- of nog, dat hij een hopeloze discrepantie ervaart tussen de reële samenleving en de mensheid zoals
ze zou moeten zijn. Tegelijk geven ze ondanks alles echter ook een positief signaal, omdat eruit blijkt
dat de ontvankelijkheid voor de idee tenminste bij hen niet verloren is gegaan.1 Het is overigens in
een dergelijke droefheid dat Lyotard, die in navolging van Kant de ‘signa historica’ probeert te ‘lezen’,
‘het gevoel’ van onze tijd ziet.2 Zoals het enthousiasme verbonden was met de Franse revolutie, knoopt
de contemporaine droefheid (‘le chagrin des spectateurs en cette fin du XXe siècle’3) aan bij namen
en/of jaartallen als ‘Auschwitz’, ‘Berlijn 1953’, ‘Boedapest 1956’, ‘Praag 1968’, etc.4 Ze getuigt
enerzijds van intense wanhoop over de historische werkelijkheid, maar anderzijds ook van de blijvende
herinnering aan en getuigenis van de idee. Zoals elk verheven gevoel ontstaat ze uit de ervaring van
de incommensurabiliteit van het reële en het ideële.
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‘despair itself may be a sign of “progress.” In fact, the feeling that things are going badly may itself be a sign of
progress [...] even a certain despair can be a form of critical optimism, an optimism that refuses to give in as long
as an Idea of progress is even implicitly evoked.’ (D. Carroll, Rephrasing the Political with Kant and Lyotard, 87)
Zie in dit verband ook J.-F. Lyotard, Le différend, 259; en C. Pries, Der Widerstreit, das Erhabene, die Kritik, 43.
Cf. J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 123; id., Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 326
en 332; en F. van Peperstraten, Inleiding tot de Nederlandse uitgave [van L'enthousiasme], 22.
J.-F. Lyotard, Le différend, 258.
Cf. onder andere J.-F. Lyotard, Le différend, 257; id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 53 en 122-123; id.,
L'enthousiasme, 108-109; id., Introduction à une étude du politique selon Kant, 130; id., Histoire universelle et
différences culturelles, 563; G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 162; D. Veerman, Lyotard's integriteit, 11;
en F. van Peperstraten, Esthetiek, politiek en pluralisme, 36.
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Hoofdstuk 3. Lyotard: het verhevene en de avant-garde
1. Lyotards ‘aanknopingen’ bij Kants behandeling van de verheveneproblematiek
In Hoofdstuk 1. hebben we al een paar keer terloops verwezen naar gevallen waarin de
verheveneproblematiek zoals die door Kant wordt behandeld, nauw aansluit bij de bekommernissen
van Lyotards eigen filosofie of - mits de nodige rewriting - door Lyotard met die bekommernissen
in overeenstemming wordt gebracht. Voor we toekomen aan een specifiek, voor ons onderzoek
wezenlijk geval van zo'n ‘actualisering’, te weten de (eigenzinnige) toepassing van enkele
grondgedachten uit de ‘Analytik des Erhabenen’ en de ‘Allgemeine Anmerkung’ uit de Kritik der
Urteilskraft op de kunst van de avant-garde, willen we, in aansluiting bij onze bespreking van Kants
opvattingen over het verhevene, een beknopt overzicht geven van de manieren waarop Lyotard deze
opvattingen bruikbaar maakt voor de centrale bekommernissen van zijn eigen werk. Uit onze
uiteenzetting zal meteen ook blijken dat Lyotards stelling dat de kunst van de avant-garde gemotiveerd
wordt door de esthetica van het verhevene, in verband moet worden gebracht met een aantal
halteplaatsen langs zijn - zonder vast traject verlopende, door uiteenlopende motivaties gedreven en
niet op een vooraf gegeven doel gerichte - ‘filosofische reisweg’1.
Kant behandelt het verhevene in het kader van wat Lyotard een ‘overgangenproblematiek’ (‘la question
du “passage”’2) zou noemen: het vertrekpunt van de Kritik der Urteilskraft is immers de vaststelling
van de radicale heterogeniteit van de domeinen van de natuur en de vrijheid - het reële en het ideële,
de cognitieve en de niet-cognitieve ‘zin’ - en de centrale vraag die naar de mogelijkheid en legitimiteit
van overgangen tussen beide. Lyotard stemt in met Kant voor zover deze de heterogeniteit tussen
beide domeinen als niet werkelijk te overwinnen erkent en daarmee het geloof aan een effectieve,
totaliserende vereniging van beide als illusoir en ‘onkritisch’ verwerpt. Hij verzet zich echter tegen
Kants overtuiging dat het wenselijk is om de kloof tussen natuur en vrijheid te overbruggen door
middel van de ‘kritische’ quasi-verzoeningen die het smaakoordeel en (vooral) het teleologische
oordeel dat de natuur denkt volgens het ‘Endzweck’, tot stand brengen.3 Zoals we hebben gezien
verkiest Lyotard paradoxaler overgangen, waarin de heterogeniteit van de vermogens duidelijker
wordt gereveleerd.4 Zo'n paradoxale overgang is het oordeel over het verhevene, dat zijn fundamenten
vindt ‘dans l'incommensurabilité des facultés’5 - de niet tot een verzoening te brengen ‘Widerstreit’
tussen de verbeeldingskracht en de rede. Lyotards belangstelling voor het verheven gevoel houdt dan
ook ten nauwste verband met zijn ‘kritische’ ontvankelijkheid
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Lyotard zelf spreekt, met een onvertaalbare woordspeling, van zijn ‘cours philosophique’ (Le postmoderne expliqué
aux enfants, 155). Ook de titel Pérégrinations verwijst naar het niet-systematische en ‘nomadische’ karakter van
zijn filosofie.
J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 60.
J.-F. Lyotard, Introduction à une étude du politique selon Kant, 133. Zie ook id., Interview with Georges van den
Abbeele, 18; en Hoofdstuk 1.1.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.5.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 107.
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voor de onheelbare heterogeniteit van de vermogens of, in zijn eigen terminologie, voor de
heterogeniteit van de ‘régimes’ en de incommensurabiliteit van de ‘genres’. Ze kadert daardoor ook
in zijn afwijzing van de subjectsfilosofie, waarbinnen ook Kant met zijn filosofie van de vermogens
gevangen was gebleven. De subjectsfilosofie werkt de neiging in de hand om de vermogens te
harmoniseren, samen te denken en zelfs te totaliseren om zo de versplintering van het subject af te
wenden. Deze versplintering (‘la dispersion de cette entité subjective’1) wordt in het verheven gevoel
juist op acute wijze voelbaar gemaakt: de verbeeldingskracht en de rede komen met elkaar in botsing
en de hieruit volgende ‘Widerstreit’ is onoplosbaar,2 wat gesignaleerd wordt door de verscheurdheid
en heftigheid van het verheven gevoel (‘une agitation extrême’3). Kant, die streeft naar een
(‘alsof’-)verzoening tussen natuur en vrijheid en een harmonisering van de vermogens van het subject,
weet met de verheveneproblematiek, die met dit dubbele streven in strijd is en die zich dan ook tegen
wil en dank aan hem lijkt op te dringen,4 niet goed raad en doet ze dan maar af als een voor het
unificatieproject van de derde Kritik nutteloze ‘Anhang’.5 Lyotard, daarentegen, kent aan het verheven
gevoel juist een centrale plaats toe in zijn werk omdat het in zijn ogen de radicale incommensurabiliteit
van de vermogens - bij Lyotard: van de ‘régimes’ en ‘genres’ - voelbaar maakt en het failliet van de
subjectsfilosofie demonstreert.
Het oordeel over het verhevene wordt geveld door het reflecterende oordeelsvermogen, dat voor
Lyotard het kritische vermogen als zodanig is. De reflexiviteit heeft in het algemeen de functie van
scheidsrechter zowel als bemiddelaar: ze bepaalt geval per geval en zonder daarvoor over vooraf
gegeven regels te beschikken (‘sans avoir la règle du jugement’6) de grenzen van het legitieme gebruik
van ‘régimes’ en ‘genres’, maar zorgt - pendelend ‘between domains which remain incommensurable’7
- tevens voor (tijdelijke) overgangen tussen die domeinen.8 Het karakteristieke van het reflecterende
oordeel is dat het in zijn zuivere vorm een gevoelsoordeel is: het oordeel is het gevoel. Welnu, het
oordeel over het verhevene, dat een onoplosbaar conflict tussen twee vermogens signaleert, is voor
Lyotard het voorbeeld par excellence van zo'n ‘kritisch’ gevoelsoordeel. Het verheven gevoel berust
op de vereniging van de verbeeldingskracht en de rede in een niet tot harmonie te brengen
spanningsrelatie - ‘une sorte d'agitation sur place, dans l'impasse de l'incommensurabilité, au-dessus
de l'abîme’9. Door het ambivalente karakter van deze relatie zullen we niet licht in

1
2

3
4
5
6
7
8
9

J.-F. Lyotard, Judicieux dans le différend, 199. Zie ook id., Introduction à une étude du politique selon Kant, 133.
Vandaar: ‘Le réglage du sublime est un non-réglage.’ (J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 60) Zie verder ook id., Le
différend, 238; Le postmoderne expliqué aux enfants, 26; en H. Linden, Grundannahmen bei Jean-François Lyotard
und Hannah Arendt zum Totalitarismus als Metamorphosen einer Einheit von Denken und Sein, 119.
J.-F. Lyotard, Judicieux dans le différend, 198.
Lyotard hierover: ‘Die Analytik des Erhabenen wird [...] ohne jede kritische Rechtfertigung in der dritten Kritik
eingeführt, eher so, wie man einen de facto unbestreitbaren Gemütszustand [...] darlegt.’ (Grundlagenkrise, 24)
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.3.5.
J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 11.
J.-F. Lyotard, Interview with Georges van den Abbeele, 18.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.4.
J.-F. Lyotard, Le différend, 240.
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de verleiding komen om het onderscheid tussen beide te supprimeren en ze in een ‘hogere’ totaliteit
samen te voegen. Het oordeel over het verhevene laat zich bijgevolg heel goed in overeenstemming
brengen met Lyotards streven om op kritische en lucide wijze ‘verbinding en scheiding samen te
denken’1:
Lyotard's ultimate critical project is [...] concerned with [...] linking and combining
elements, games, faculties, etc. that are fundamentally (that is, categorically)
incommensurable - without destroying their incommensurability2.
De domeinen waarvan het verheven gevoel de incommensurabiliteit signaleert, zijn die van het reële
en het ideële. In Lyotards termen: de ‘différend’ van het verhevene is die tussen de cognitieve en de
niet-cognitieve (dialectische, ethische, ...) ‘zin’. Dit brengt ons bij het eigenlijke vertrekpunt van
Lyotards ‘anamnese’ van Kants kritische filosofie: de vraag naar de relatie tussen het reële en het
ideële in het historisch-politieke. Lyotard beantwoordt deze vraag zoals men in het licht van de zo-even
gedane vaststellingen kan verwachten: hij probeert beide samen te denken zonder aan hun radicale
heterogeniteit afbreuk te doen, dat wil zeggen zonder te vervallen in de illusie als zou de idee
presenteerbaar zijn in de realiteit. Daaruit volgt dat hij enerzijds een (pragmatische of cynische)
politiek die zich alleen met het gegevene (het reële) bezighoudt, verwerpt, maar anderzijds minstens
even afwijzend staat tegenover een denken over het historisch-politieke dat geen radicale
onverzoenbaarheid ziet tussen het reële en het ideële, en de permanente en niet tot een harmonie te
brengen spanningsrelatie tussen beide voor een tijdelijke en oplosbare divergentie houdt. Lyotard
formuleert in dit verband dan ook een scherpe kritiek op de geschiedfilosofie en daarmee op de hele
hegeliaans-marxistische erfenis, die - anders dan het kantiaanse criticisme, dat enkel de mogelijkheid
van ‘quasi-verzoeningen’ tussen de domeinen van de natuur en de vrijheid erkent - een werkelijke
verzoening tussen en totalisering van beide in het vooruitzicht stelt en daardoor ten prooi is aan een
‘transcendentale illusie’3. De praktische uitwerking van dit denken over het historisch-politieke leidt,
zoals de historische ervaring trouwens leert, doorgaans tot een totalitaire en ‘terroristische’ ‘sublieme
politiek’.
Zoals we hebben gezien kan de esthetica van het schone bevorderlijk zijn voor de illusie die aan
zo'n ‘sublieme’ politiek ten grondslag ligt.4 De esthetica van het verhevene,
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F. van Peperstraten, Inleiding tot de Nederlandse uitgave [van L'enthousiasme], 16. Zie ook id., Communicatie of
reflexieve ontvankelijkheid?, 66-67. Ook Nancy interesseert zich voor het verhevene omdat het een ‘union’ tot
stand brengt die toch geen ‘unité’ is en bijgevolg als ‘le contraire d'une totalisation’ moet worden opgevat (L'offrande
sublime, 57-58).
D. Carroll, Paraesthetics, 163-164. Mijn cursief.
‘A Hegelian outcome to this dispersion [...] is thus refuted in advance as a “transcendental appearance”.’ (J.-F.
Lyotard, Interview with Georges van den Abbeele, 18) Dit ‘hegeliaanse resultaat’ is de ‘Aufhebung’, een van de
favoriete schietschijven van het Franse ‘differentiedenken’. Het is met name tegen deze totaliserende ‘Aufhebung’
dat de verheveneproblematiek, waarin juist de gedachten van een onoplosbare ‘spanning’ en een niet te sluiten
‘openheid’ centraal staan, geregeld in stelling wordt gebracht. Zie in dit verband verder J.-F. Lyotard, Le postmoderne
expliqué aux enfants, 107; G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 135; P. Dews, Logics of Disintegration, 202;
F. van Peperstraten, Inleiding tot de Nederlandse uitgave [van L'enthousiasme], 20; E. Castelli, Die Offenheit des
Erhabenen in Kunst, Philosophie und Wissenschaft, 143; C.-E. Bärsch, Das Erhabene und der Nationalsozialismus,
789; en Hoofdstuk 2.6.1.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.6.1.
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daarentegen, kan ertoe bijdragen om deze illusie te ontmaskeren en laat zich bijgevolg heel goed in
overeenstemming brengen met een ‘kritische’ politiek. In een dergelijke politiek worden het reële en
het ideële immers enkel in hun gescheidenheid verenigd, zoals ook het verheven gevoel de vermogens
van het zinnelijke en het bovenzinnelijke alleen in een niet tot harmonie te brengen conflictsituatie
verenigt. In beide gevallen gaat het om een vereniging die niet dreigt om te slaan in een identificatie,
maar blijvend ‘opengehouden’ wordt.1 Lyotards belangstelling voor de verheveneproblematiek hangt
dus ook samen met zijn overtuiging dat het ‘kritische’ oordeel over het verhevene van groot nut kan
zijn voor het denken over het historisch-politieke.
Een ‘kritische’ politiek is reflexief. Ze benadert het historisch-politieke zonder vooraf gegeven
regels, wat concreet betekent dat ze opereert zonder ‘doctrine de l'historico-politique’2, die het doel
van de geschiedenis pretendeert te kennen en de middelen om het te bereiken aangeeft. Ze oriënteert
zich aan ideeën, maar vervalt niet in de illusie dat die ideeën direct presenteerbaar of in een afzienbare
toekomst realiseerbaar zouden zijn. In de plaats daarvan onderzoekt ze de historisch-politieke
werkelijkheid op ‘voorvallen’ die als indirecte presentaties (‘tekenen’) van deze ideeën kunnen worden
gelezen. Uit de ‘Analytik des Erhabenen’ hebben we onthouden dat ideeën weliswaar niet direct in
de aanschouwing kunnen worden gepresenteerd, maar zich wel ‘esthetisch’ (in het gevoel) kunnen
‘signaleren’. De resulterende gevoelens behoren, hoewel ze heel erg van elkaar kunnen verschillen,
alle tot het gamma van de verheven gevoelens. Een verheven gevoel is immers per definitie een
‘Anspannung der Kräfte durch Ideen’3. Verheven gevoelens zijn dan ook bij uitstek geschikt om als
signum historicum te fungeren. Kant zelf ‘leest’ het enthousiasme van de Europese volkeren voor de
Franse Revolutie als een ‘teken’ van de vooruitgang van de mensheid naar het goede. En ook de
melancholische droefheid die volgens Lyotard het ‘gevoel van onze tijd’ is en die de discrepantie
tussen de werkelijkheid en de idee van het goede signaleert, is een verheven gevoel.4
Het verheven gevoel signaleert zoals we hebben gezien een ‘Widerstreit’ tussen verschillende
vermogens. Dat maakt het ook bruikbaar voor Lyotards gerechtigheidsdenken zoals dat in Le différend
wordt uitgewerkt. Een ‘différend’ is zoals we hebben gezien een ‘geschil’ tussen ‘genres’ met
incommensurabele regels en finaliteiten. De regels en het doel van een bepaald genre gelden enkel
binnen dat genre, en kunnen in een ander genre niet worden (h)erkend. Er is sprake van ‘onrecht’
(‘tort’), wanneer een genre aan een of meer andere genres zijn doel en regels opdringt. Bij Kant is de
‘différend’ die tussen natuur en vrijheid, het kenbare en het enkel denkbare, de cognitieve en de
niet-cognitieve zin. Beide zinnen verschillen van elkaar naar de presentatieregels: het object van de
niet-cognitieve zin kan niet op dezelfde manier gepresenteerd worden als het object van de cognitieve
zin. Wordt een dergelijke (‘directe’) presentatie toch geëist, dan krijgt de niet-cognitieve zin een
vreemd doel (‘kennis’) en
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Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Le différend, 237; id., Introduction à une étude du politique selon Kant, 128-129; F. van
Peperstraten, Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid?, 67; en Hoofdstuk 2.6.2.
J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 11.
KdU A 120/B 121. Zie hierbij ook J.-F. Lyotard, Le différend, 239.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.6.2.
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vreemde regels (‘directe presentatie’) opgelegd en wordt hij bijgevolg het ‘slachtoffer’ van een
‘onrecht’. Welnu, dit ‘onrecht’, en daarmee ook de aanwezigheid van een ‘geschil’, worden
gesignaleerd door het verheven gevoel, dat immers ontstaat wanneer geprobeerd wordt om het object
van een niet-cognitieve zin toch direct te presenteren.
Kant toont zich bewust van de afgrondelijkheid van de ‘différend’ tussen natuur en vrijheid, maar
blijft ernaar streven om toch ten minste ‘alsof’-verzoeningen tussen beide domeinen tot stand te
brengen. Lyotards recente denken, dat hamert op het belang van een grote ontvankelijkheid voor de
aanwezigheid van ‘geschillen’, tendeert daarentegen veel meer naar het reveleren en zelfs dramatiseren
van die ‘geschillen’. Lyotard onderscheidt overigens veel meer ‘genres’ en bijgevolg ook veel meer
confligerende finaliteiten en niet in elkaar vertaalbare ‘regelsets’ dan Kant, die zich beperkt tot de
‘différend’ tussen het ideële en het reële - ‘l'écart irrémédiable entre une Idée et ce qui se présente
pour la “réaliser”’1. Bijgevolg zijn ook de ‘différends’ die Lyotard beschrijft, veel talrijker en
verscheidener. Ze ‘signaleren’ zich echter wel allemaal op dezelfde manier als Kants ‘Widerstreit’
tussen de cognitieve en de niet-cognitieve zin: op ‘sentimentele’ (‘esthetische’) wijze.
Lyotards beklemtonen van de ‘différend’ ten koste van het ideaal van verzoening en eenheid hangt
samen met een ander denken over gerechtigheid dan dat van Kant. Rechtvaardigheid en ethisch
handelen bestaan bij Kant in het pogen om de vrijheid te realiseren in de natuur en bijgevolg in het
even oprechte als tot mislukken gedoemde streven om beide incommensurabele domeinen toch tot
verzoening te brengen. Lyotards ‘postmoderne categorische imperatief’ roept daarentegen op tot het
‘témoigner du différend’ - tot het telkens opnieuw getuigen van ‘geschillen’ en tot het ‘stem geven’
aan de ‘zinnen’ en ‘genres’ (‘enjeus’, regels) die hic et nunc door de dominante ‘zinnen’ en ‘genres’
worden ‘overstemd’ en daardoor onrecht worden aangedaan.2 Die opdracht vereist een ‘kritische zin’,
een ontvankelijkheid die niet als a priori aanwezig kan worden verondersteld en niet als een vaardigheid
kan worden aangeleerd, maar hoogstens kan worden ontwikkeld en aangescherpt door veelvuldige
oefening. Deze ‘sensitivity to what, in a given situation, has not been phrased’3 kan worden beschouwd
als een ‘postmoderne’ ‘Weiterentwicklung’ van de kantiaanse notie van een ‘Empfänglichkeit für
Ideen’, de ‘Kultur’ die vereist is voor het verheven gevoel.
Het appel om te ‘témoigner du différend’ is tegelijk ook een oproep om te getuigen van het radicaal
andere (‘différent’) - dat wat nooit tot presentatie kan worden gebracht en wat zich bijgevolg niet laat
annexeren door het denken (‘ce qui manque à toute représentation’4), maar wat wel de
mogelijkheidsvoorwaarde van het denken vormt. Zoals we hebben gezien probeert Lyotard steeds
opnieuw, en met steeds andere termen en middelen, om aan dat ‘vergeten’ onpresenteerbare (‘l'Oublié’5)
te herinneren. In Le différend ging zijn aandacht

1
2
3
4
5

J.-F. Lyotard, Introduction à une étude du politique selon Kant, 130.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.3.
D. Carroll, Paraesthetics, 183. Zie hierbij ook F. van Peperstraten, Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid?,
67.
J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 16.
J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 14. Zie ook W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 88.
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daarbij vooral uit naar de zin als quod - als ‘gebeuren’ en als volstrekt unieke ‘presentatie’. Lyotard
slaagt er (uiteraard) niet in om dat onpresenteerbare quod te presenteren, maar zijn tot mislukken
gedoemde pogingen om dat te doen kunnen ten minste voelbaar maken ‘qu'il y a de l'imprésentable’1:
c'est cette fuite, le sentiment qui l'accompagne, qui apprend à la conscience qu'il y a là
quelque chose, sans qu'elle puisse savoir ce que c'est. Avertie du quod, mais pas du quid.2
In deze ‘geste’, het reiken naar het onbereikbare, herkennen we het ‘gebaar’ van het verheven gevoel,
dat juist doordat het niet in zijn opdracht slaagt, de onpresenteerbaarheid van het te presenteren object
‘esthetisch’ kan signaleren.3

2. ‘Grundlagenkrise’: van de ‘esthetica van het schone’ naar de ‘esthetica van het
verhevene’
Het is, zoals in dit en in het volgende punt duidelijk zal worden, hoofdzakelijk in de context van deze
‘queeste naar het quod’ dat we Lyotards toepassing van Kants behandeling van de
verheveneproblematiek op de moderne kunst moeten situeren. De vraag is dan: wat is het verband
tussen deze ‘queeste’, de moderne kunst en een op het eerste gezicht wat belegen concept als het
verhevene? Om hierop te antwoorden moeten we aanknopen bij Lyotards eerder reeds ter sprake
gebrachte stelling dat we op onze dagen geconfronteerd worden met een ingrijpende ‘Krise des
Schönen’.4 Voor een goed begrip van wat deze crisis veroorzaakt en wat de implicaties ervan zijn,
moeten we eerst kort enkele eigenschappen van het oordeel over het schone in herinnering brengen.
Het smaakoordeel is in zijn zuivere vorm een onmiddellijk (‘im-médiat’5) gevoelsoordeel, dat wil
zeggen het is niet afhankelijk van welke conceptuele bemiddeling dan ook, maar ontstaat door de
directe reflectie van een vorm in het gevoel. De vorm is de tijdruimtelijke begrenzing6 waarin het
‘andere’ (‘das Andere des Denkens’7, ‘cette “chose”’8 - kortom: het quod) ‘zich geeft’. De pure
reflexiviteit is bijgevolg de ‘armste’ receptiviteit (‘kleinste Empfindsamkeit’9) voor het ‘andere’
waarover wij beschikken. Ze is altijd al ‘“vor”

1
2
3
4
5
6

7
8
9

J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 27.
J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 35. Zie ook ibidem 51.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.2.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.2.3.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 121.
‘Wenn sich bei jeder Erkenntnis [...] das Prinzip einer Gebung des Gegebenen durchhält, [...] hat dann nicht diese
Gebung notwendig einen Raum- und Zeitpunkt? Sind nicht Raum und Zeit seine einfachsten, aber alleinigen
Formen?’ (J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 5; zie ook ibidem 9 en 17; en id., L'inhumain, 121) Lyotard sluit hiermee
aan bij Kants transcendentale esthetica uit de eerste Kritik, die tijd en ruimte als ‘die besonderen Bedingungen der
Sinnlichkeit’ (KdrV A 27/B 43) aanwees.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 2.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 78. Zie ook id., L'inhumain, 154.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 28. Zie ook ibidem 12. Lyotard spreekt elders ook van ‘eine ursprüngliche Ausrichtung
auf das Andere, eine Art Permeabilität.’ (Ibidem 16) Zie ten slotte ook id., L'inhumain, 121.
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der Argumentation am Werke, [...] in einer “Affektivität”, die ursprünglicher ist als die gesamte
rationale und sprachliche Tätigkeit.’1 Het is dan ook deze ‘prelogische’ ontvankelijkheid die ons
denken ‘seinen “Zugang” zum Sein’2 levert. Welnu, aangezien het kantiaanse smaakoordeel het
reflecterende oordeel in zijn zuiverste vorm is, is het dit oordeel dat ons toelaat om ‘eine Präsenz des
Anderen in dem Selben’3 te ervaren. De vorm, het ‘object’ van het smaakoordeel, is dan ook ‘nog’
geen ‘Gegen-stand’, maar eerder een ‘Prä-Objekt’4, zoals ook het zuiver reflexief oordelende subject
‘nog’ geen (geïndividueerd) ‘ik’ is, maar ‘eine “Geburtsstätte” der Vermögen und ihrer Vereinigung
in einem Ich, die sich in der ästhetischen Empfindung erschliesst’5. Deze ‘ontindividualiseerde’ ‘plek
des oorsprongs’ wordt bij iedereen aanwezig geacht en fundeert de ‘Forderung nach Einstimmigkeit’6
en de vooronderstelling van een begrippenloze algemene ‘Mitteilbarkeit’7 - een directe,
‘transsubjectieve’ en ‘nicht verstandesmässige Universalität’8 - van het oordeel.9 Het smaakoordeel
is daardoor altijd ook verbonden aan de ‘Bedingung einer idealen Gefühlsgemeinschaft’10 - de sensus
communis.
Wanneer er sprake is van een crisis van het schone, moet het dus automatisch ook om een crisis
van de ‘geving’ gaan. Lyotard leest de ‘inbraak’ van de analytiek van het verhevene in de ‘Kritik der
ästhetischen Urteilskraft’ dan ook als een ‘teken’11 van een ontwikkeling in de sensibiliteit die zich
in Kants tijd begon af te tekenen en die zich vandaag de dag nog veel verder heeft doorgezet: de
geleidelijke atrofie (‘anesthesie’) van de zuivere reflexieve ontvankelijkheid voor de in tijd en ruimte
gegeven vormen waarin het ‘andere’ zich presenteert. In het verhevene moet het ‘andere’ niet meer
in de vormen worden gezocht: ‘les formes ne sont plus là pour la [= la matière, E.S.] rendre
présentable’12. Er kan alleen nog ‘auf negative Weise’13 naar worden verwezen als naar een radicale
afwezigheid. Daardoor zijn juist ‘vormeloze’ objecten bij uitstek geschikt als ‘analoga’ van het
‘andere’. De esthetica van het verhevene is, zoals Lyotard schrijft, dan ook paradoxaal genoeg een
‘Ästhetik ohne
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J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 12. Zie ook ibidem 6 en 16; en W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 88.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 2. Zie ook ibidem 18. In ‘Les lumières, le sublime’ heeft Lyotard het over ‘un
rapport “non-médiatisé” [...] avec la matière’ en over ‘un accès “direct” [...] à la matière. On serait en deça de
l'activité synthétique au moyen de formes, dans un rapport avec le grand X’ (76).
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 13. Zie ook ibidem 25.
Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 16.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 16. Zie ook ibidem 13; en id., L'inhumain, 121.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 17. Zie ook id., L'inhumain, 120.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 13. Zie ook id., L'inhumain, 119-121.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 18. Elders spreekt Lyotard van ‘une unanimité possible, exigible, dans un ordre qui
ne peut être “encore” celui de l'argumentation entre des subjectivités rationelles et parlantes’ (L'inhumain, 121).
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.6.1.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 19. Zie ook id., L'inhumain, 121; en Hoofdstuk 2.2.4.
Om precies te zijn: ‘le signe que les formes ne sont pas pertinentes’ (J.-F. Lyotard, L'inhumain, 148). Zie in dit
verband ook V. Bresemann, Ist die Moderne ein Trauerspiel?, 181.
J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 65. Zie ook id., L'inhumain, 151; en V. Bresemann, Ist die Moderne ein
Trauerspiel?, 182.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 21. Een esthetica van het verhevene is dan ook ‘eine negative Ästhetik, [...] die
einer Darstellung, deren Mangel gerade fühlen lässt, dass es Nicht-darstellbares gibt.’ (Ibidem 26)
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“Formen”’1 - een esthetica die gefundeerd is op de ‘Ohnmacht’2 om het ‘andere’ nog te ervaren in de
‘vormen’. Terwijl de euforie van de schoonheidservaring gefundeerd is op de prelogische affiniteit
tussen de vorm waarin het ‘andere’ zich geeft en de kenvermogens, veronderstelt het verheven gevoel
juist het verlies van deze affiniteit (‘geht [...] aus dessen Verlust hervor’3). Aangezien de vorm van
een object zijn begrenzing is in de tijd en de ruimte en het welgevallen aan het schone niet anders is
dan ‘empfundener Raum und empfundene Zeit’4, impliceert de ‘Krise des Schönen, die Kant unter
dem Namen des Erhabenen in seine Ästhetik aufnimmt’5, ook een catastrofale aantasting van ‘den
Raum und die Zeit als die Formen, in denen das Andere präsent ist.’6
Het verlies van het vermogen om het ‘andere’ te ervaren in de vormen, waarvan de opkomst van
de esthetica van het verhevene ten koste van die van het schone een indicatie vormt, hangt volgens
Lyotard dus samen met een verandering in de sensibiliteit. Werd de ‘zuivere’ schoonheidservaring
mogelijk gemaakt door de ‘oorspronkelijke’ ‘Empfänglichkeit für das Ereignis, das Gegebenes ist’7,
dan heeft die receptiviteit geleidelijk plaats gemaakt voor een nog steeds toenemende
‘Unempfindsamkeit’8 - een proces dat naast een ‘retrait de la donation’9 ook ‘das Schwinden einer
Mitteilbarkeit’10 tot gevolg heeft. Ook dit ‘Schwinden’ wordt volgens Lyotard trouwens gereflecteerd
in de overgang van het schone naar het verhevene in de derde Kritik, die immers gepaard gaat met
de ‘Entzug der Gefühlsgemeinschaft’11, die het smaakoordeel nog als een onontbeerlijke
vooronderstelling begeleidde: ‘es gibt für Kant keinen sensus communis im strengen Sinne, d.h. keinen
unmittelbaren, der das erhabene Gefühl tragen könnte.’12
De moderne ‘Unempfindsamkeit’ is volgens Lyotard ‘une anesthésie générale procurée et exigée
par la société contemporaine.’13 Ze hangt immers ten nauwste samen met ‘die tatsächliche Vorherrschaft
der wissenschaftlich-technischen und pragmatischen
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J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 14. Zie ook ibidem 20; en id., L'inhumain, 148. In Heidegger et ‘les juifs’ spreekt
Lyotard dan ook van een ‘anesthétique’ (59). Zie ten slotte ook D. Veerman, Lyotard niet-lezen, 142-143.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 25. Zie hierbij ook id., Leçons sur l'Analytique du sublime, 187; en id., Das
Undarstellbare - wider das Vergessen, 321. Lacoue-Labarthe spreekt van ‘l'inadéquation de la forme au contenu
spirituel’ (La vérité sublime, 116).
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 25.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 18. Zie ook id., L'inhumain, 121.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 13.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 14. Zie ook ibidem 23-24; en id., L'inhumain, 123.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 23. Zie ook ibidem 24.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 23. Verderop heeft Lyotard het ook over een ‘Mangel an ästhetischer Grundlage’
(ibidem 31). Elders spreekt hij van ‘anesthésie’, ‘insensibilité à la qualité sensible ou du sensible’ en ‘cette mutilation
de la capacité d'être affecté “perceptivement”’ (Les lumières, le sublime, 80). Zie ten slotte ook Heidegger et ‘les
juifs’, 15.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 124. Zie ook id., Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 337.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 14.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 25. Zie ook ibidem 21 en 26.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 25. Zie ook id., L'inhumain, 124; en Hoofdstuk 2.4.3. en 2.6.2.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 80. Zie ook id., Heidegger et ‘les juifs’, 83.
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Vereinnahmung des Zeit-Raums’1 en met de daaraan verbonden ‘intervention massive et hégémonique
du concept’2, die ons berooft van de mogelijkheden tot onmiddellijk en zuiver reflexief contact met
de vormen waarin het ‘andere’ zich geeft. De ontwikkeling van nieuwe technologieën - die overigens
niet langer hoofdzakelijk productie- maar steeds meer ook informatietechnologieën zijn3 - heeft er
immers toe geleid dat wat ons gegeven wordt, in toenemende mate samenvalt met datgene wat wij
onszelf geven. De ‘Gestaltungen’ die steeds meer de ‘“Formen”, die von der synthetischen Fähigkeit
der Einbildungskraft oder von dem Anderen ausgehen’, vervangen, worden ‘durch Kalküle bestimmt
sowohl in ihrer “Begrifflichkeit” als auch in ihrer Rekonstruktion und Verbreitung.’4 Ten gevolge
van deze ‘Verbegrifflichung des Zeit-Raums’5 verliest het ‘geval’ dat aan het oordeelsvermogen wordt
voorgelegd, zijn individuele, particuliere en unieke karakter en wordt het gereduceerd tot de
‘Exemplifizierung einer bereits aufgestellten Regel’6. De directe reflexiviteit wordt in een dergelijke
context van volkomen ‘mediatisering’7 nog nauwelijks aangesproken. Dat leidt tot de hierboven
beschreven ‘anesthesie’, die het vermogen van het denken aantast om ‘das Andere aufzunehmen’8.
Deze ‘anesthesie’ is daardoor ook een ‘Amnesie des Gegebenen’9, waarin de opdringerigheid van het
‘betekende’ (het quid) de receptiviteit voor het ‘betekenisloze’, preconceptuele ‘Hier-und-Jetzt der
Form des Gegebenen’10 (het quod), waarvan het in laatste instantie nochtans afhangt, geheel dreigt te
verstikken. Dit proces gaat zoals we hebben gezien ook gepaard met het verflauwen van de idee van
een sensus communis en het achterwege blijven van de vooronderstelling van ‘une communication
sans concept’11, die beide normaliter verbonden zijn aan de reflexiviteit die aan elke argumentatie
voorafgaat. Het gevolg van deze hele ontwikkeling is dat de ‘pragmatique communicationnelle’12 die
zich voltrekt in het domein van het quid, haar afhankelijkheid van het domein van het quod (de
‘geving’) miskent, de daaraan verbonden vooronderstelling van een prelogische ‘communicabilité’13
opgeeft en haar ‘spreken’ als ‘spreken over’ - over het ‘andere’, dat ‘zich geeft’ - in toenemende mate
nog slechts ‘simuleert’. Dit komt neer op een verzwakking van het referentiële karakter van de
communicatie en een ‘derealisering’ van de taal.14 Dit is wat Lyotard de ‘Grundlagenkrise’ noemt.
Volgens Lyotard wordt ook de moderne kunst getroffen door de ‘retrait de la passibilité’15 die de
‘monde techno-scientifique du capitalisme industriel et post-industriel’1
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J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 24.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 120.
Dit is dan ook ‘die Zeit der Informationsingenieure’ (J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 31).
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 32. Zie ook id., L'inhumain, 121-123.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 27.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 32.
Cf. J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 337.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 27. Hieruit volgt dan ook een toestand van veralgemeende ‘Simulation’ (ibidem
31). Zie hierbij ook C. Buci-Glucksmann, La postmodernité, 41.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 28.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 28.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 120.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 120.
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Cf. hierbij V. Bresemann, Ist die Moderne ein Trauerspiel?, 181.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 128.
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kenmerkt. Zij verschilt echter hierin van de samenleving waarin ze tot stand komt dat ze zich bewust
is van de ‘amnesie’ van het gegevene en aan het vergetene wil herinneren, wat de moderne kunstenaars
tot ‘témoins incontournables de la crise de ces fondements’2 maakt en de moderne kunst tot een
geweldig proces van ‘anamnese’. De moderne kunst is niet langer ingesteld op de ervaring van ‘vrije’
vormen waarin het ‘andere’ ‘zich geeft’. Dat heeft, gelet op de teloorgang van de receptiviteit voor
dat ‘andere’, ook geen enkele zin. Zij probeert echter wel om eraan te herinneren dat het quod zich
niet (meer) in de vormen laat ervaren, maar dat het ‘er is’, ook al kan het dan niet worden gepresenteerd.
De paradoxale opdracht van de moderne kunst bestaat er bijgevolg in om de voor de presentatie van
het ‘andere’ onbruikbaar geworden vormen toch zodanig ‘bruikbaar’ te maken (cf. Kants ‘Gebrauche’)
dat ze er ten minste op alluderen. Dat is volgens Lyotard waarom de moderne kunst bestaat in een
niet aflatend bevragen en ‘de-formeren’ van de vorm - een aanhoudend ‘travailler sur les conditions
de l'espace et du temps’3. De erratische ‘reisweg’ die de westerse moderne kunst sinds ongeveer een
eeuw volgt, documenteert precies dat ‘onderzoek’: ‘abstrakt, konzeptuell, minimal, happening,
“Anlage” - sie alle sind das Suchen nach dem verlorenen Zeit-Raum, das parallel zu der Krise der
wissenschaftlichen “Rationalität” gesehen werden muss.’4
De moderne kunst wordt dus gemotiveerd door een esthetica die niet langer de kantiaanse esthetica
van het schone - dat wil zeggen een esthetica van als voor de ‘geving’ van het ‘andere’ doelmatig
ervaren vormen - kan zijn. Dat belet niet dat we nog steeds met ‘vormen’ worden geconfronteerd die
in overeenstemming zijn met de esthetica van het schone, en die we ook effectief als ‘mooi’ ervaren.
Het betreft daarbij echter zo goed als uitsluitend ‘harde’, gefabriceerde schoonheid (‘la fabrication
des images belles’5) - niet de zuivere, ‘vrije’ schoonheid die zich in de onmiddellijke reflectie van
natuurvormen in het gevoel laat ervaren, maar wat Kant de ‘afhankelijke’ schoonheid of de schoonheid
van de perfectie6 noemt. Van de pure ‘Zweckmässigkeit ohne Zweck’ die het zuivere smaakoordeel
karakteriseert, kan nauwelijks nog sprake zijn.7 Ons oordeel over de schoonheid van objecten wordt
heden ten dage immers in verreweg de meeste gevallen mede bepaald door de mate waarin ze in
overeenstemming zijn met hun doel, d.i. het begrip van wat ze behoren te zijn.8 De hedendaagse
schoonheid is daardoor niet langer die van het gevoel maar de pulchritudo adhaerens van het verstand,9
waarin van spontane, onopzettelijke en vrije vormen geen sprake meer kan zijn en die we precies
daarom vaak als ‘te’ mooi (‘trop belle’10) ervaren. Overigens had Kant er in de Kritik der Urteilskraft
zelf al op gewezen dat een dergelijke
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J.-F. Lyotard, L'inhumain, 126.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 126. Zie ook id., Grundlagenkrise, 26.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 30.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 134.
Lyotard omschrijft de ‘ontvanger’ van deze schoonheid dan ook als ‘le destinataire de produits finis dans lesquels
il doit reconnaître la perfection des procédés qui les déterminent.’ (L'inhumain, 134) Zie verder ook ibidem 131;
en id., Presenting the Unpresentable: the Sublime, 65.
Cf. J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 337.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.2.3.
Cf. J.-F. Lyotard, L'inhumain, 134.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 134.
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‘perfecte’ schoonheid niet kan volstaan om van (‘echte’) kunst te spreken.1 Voor dat laatste is volgens
Kant de introductie in het kunstwerk vereist van een ‘je ne sais pas quoi’2, dat enkel het door de natuur
gegeven ‘genie’ kan leveren en dat de regelmaat en opzettelijkheid van het ‘schone’ product een
vrijheid en natuurlijkheid - een ‘vanzelfsprekendheid’ - geeft die doen denken aan die van het schone
natuurobject (‘als ob es ein Produkt der blossen Natur sei’3). De ‘Zwangsfreiheit von Regeln’4 van
Kants genie-esthetica, die de ‘stijve’, zielloze regelmaat van het mooie product omvormt en veredelt
tot de ‘vrije regelmaat’ van het kunstwerk, is wel in verband gebracht met de esthetica van het
verhevene.5 De ‘geniale’ kunst die Kant voor ogen stond, diende zich echter te bewegen binnen de
grenzen (‘die Disziplin (oder Zucht)’ (KdU A 200/B 203)) van de ‘goede smaak’. Zoals we hebben
gezien gruwde Kant bij de gedachte aan een door de esthetica van het verhevene gemotiveerde kunst,
omdat die immers enkel tot ‘doelbewust ondoelmatige’ producten kan leiden.6
Kants genie-esthetica signaleert echter het begin van een ontwikkeling die ertoe leidt dat het schone
steeds meer buiten de kunst komt te staan. Een slordige twee eeuwen na Kant komt Lyotard dan ook
tot de conclusie dat we met betrekking tot de kunst alleen nog maar van een ‘obsolescence du beau,
qui verse au Kitsch’7 kunnen spreken. Beheerste de esthetica van het schone in Kants tijd nog de
plastische kunsten en de literatuur, nu domineert ze nog alleen de industriële fotografie en film, een
zekere ‘literaire’ journalistiek en de ‘literaire soap’. 8 De groeiende ‘onmogelijkheid’ van een ‘schone’
kunst heeft zoals verwacht kan worden in Lyotards ogen overigens ook te maken met het gemak
waarmee de esthetica van het schone zich laat gebruiken door de politieke of economische macht. In
overeenstemming met Adorno's Aesthetische Theorie stelt Lyotard daarom dat ‘dans cette situation,
l'art, au sens d'art du beau, devient impossible ou honteux.’9
De enige legitieme kunst van deze tijd is volgens Lyotard dan ook een kunst ‘qui obéit
nécessairement à l'esthétique du sublime’10 - een kunst die de uitdaging aangaat van ‘l'insensibilité
issue de ce que nous appelons la domination techno-scientifique et capitaliste, par les moyens même
de l'insensibilité.’11 Zowel de contemporaine maatschappij als de
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Deze opvatting, die neerkomt op de afwijzing van de ‘Herrschaft der Idee der téchn ’ (Das Erhabene und die
Avantgarde, 156), won volgens Lyotard trouwens vanaf de zeventiende eeuw in Europa steeds meer veld. Hij
verwijst in dit verband naar onder meer Boileau en Diderot. Zie hiervoor ibidem 154-157. Zie verder ook id., Leçons
sur l'Analytique du sublime, 188: en Ph. Lacoue-Labarthe, La vérité sublime, 98 en 135.
Cf. J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 156.
KdU A 177/B 179. Zie verder ook KdU A 197-198/B 199-200; en Hoofdstuk 2.2.3.
KdU A 198/B 200. Geniale kunst is dan ook, net als de door de esthetica van het verhevene gemotiveerde kunst,
‘dem Nachahmungsgeiste gänzlich entgegen zu setzen’ (KdU A 181/B 183).
Cf. onder andere J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 342.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.3.5.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 80. Zie ook id., Heidegger et ‘les juifs’, 79; en id., Leçons sur l'Analytique
du sublime, 188. Bij Pries: ‘Die Ästhetik des Schönen ist längst unkritisch zum Design verkommen.’ (Das Erhabene
[Einleitung], 25)
‘La photographie a ainsi occupé le champ ouvert par l'esthétique classique des images, l'esthétique du beau.’ (J.-F.
Lyotard, L'inhumain, 133) Zie verder ook id., Presenting the Unpresentable: the Sublime, 64-65.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 80.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 81.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 80.
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moderne kunst worden getroffen door een ‘manque de sensible’1. Maar de moderne kunst houdt het
bewustzijn levendig van dat gemis, terwijl dat in de huidige ‘contexte socio-culturel’2 zelfs niet eens
meer als dusdanig wordt ervaren. Heeft ook de moderne kunst de ‘passibilité’ van de pure reflexiviteit
verloren, dan heeft ze ten minste ‘une passibilité au manque’3 daarvan bewaard. Dat geeft haar de
mogelijkheid om een valabel en kritisch antwoord te formuleren op ‘la destruction de l'imagination
esthétique par l'entendement techno-scientifique’4.

3. De avant-garde en het verhevene
‘Wissen Sie, da gibt es etwas. Ich habe versucht es ihnen zu sagen, aber wie ich es schaffen
soll, das weiss der Himmel.’5
Het ‘enjeu’ van de moderne kunst is dus het aan de vergetelheid ontrukken van het quod,6 het herinneren
aan het ‘andere’ door er steeds opnieuw en anders van te getuigen (‘porter témoignage de l'Autre’7).
Het is haar taak (‘tâche’8) en verantwoordelijkheid om met het oog hierop een proces van ‘anamnese’
aan te vatten en gaande te houden. Het quod (het ‘andere’, ‘wat zich geeft’) is de vooronderstelling
van elk quid, maar kan - als ‘une présence qui n'est certes pas présente, mais qui précisément doit
être oubliée pour être représentée’9 - in het domein van dat laatste niet tot aanwezigheid worden
gebracht. In kantiaanse termen: het absolute kan niet in vormen worden gepresenteerd. Dat belet niet
dan men toch kan proberen om te ‘présenter qu'il y a de l'absolu.’10 Welnu, het streven naar een
dergelijke presentatie is volgens Lyotard ‘l'essence de l'oeuvre d'art que j'appelle d'avant-garde.’11 Zo
komen we dan uiteindelijk tot de stelling die als het motorisch moment van dit proefschrift heeft
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J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 81.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 81.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 129.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 81.
J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 324.
Zo stelt Lyotard in zijn opstel over Barnett Newman dat Newmans werk ‘eraan herinnert of alleen maar zegt dat
“er is” vóór iedere betekenis van wat er is.’ (Het ogenblik, Newman, 104) Men herkent het quod, zoals we dat in
Hoofdstuk 1.2. hebben proberen te omschrijven. Zie in dit verband ook id., La philosophie et la peinture à l'ère de
leur expérimentation, 475-476; en id., Das Erhabene und die Avantgarde, 151-154 en 161-162.
J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 84. Elders komt Lyotard tot de conclusie dat het in alle ‘belangrijke’ moderne
kunst ‘darum geht, die Schuld einer Präsenz zu begleichen, die immer verfehlt wird.’ (Das Undarstellbare - wider
das Vergessen, 323) Zie ten slotte ook id., Das Erhabene und die Avantgarde, 154 en 160; I. Bulhof, Het
postmodernisme als uitdaging, 33; en R. Beardsworth, On the Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 49.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 140. Zie ook id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 125-126; id., Das Undarstellbare
- wider das Vergessen, 336; en id., Das Erhabene und die Avantgarde, 154.
J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 15. Of nog: ‘la présence en tant qu'imprésentable à l'esprit, toujours soustraite
à son emprise.’ (L'inhumain, 154) Zie ten slotte ook id., Presenting the Unpresentable: the Sublime, 67; en id., Les
lumières, le sublime, 78.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 138. Mijn cursief. Zie ook id., Presenting the Unpresentable: the Sublime, 68.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 81. Zie ook id., L'inhumain, 139.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

147

gefungeerd: als de moderne kunst er inderdaad naar streeft om ‘allusies’ te maken op datgene ‘was
eben gerade ausserhalb jeder möglichen Darstellung liegt’1, dan kan haar esthetica alleen maar de
esthetica van het verhevene zijn. Ook het verheven gevoel vindt zijn aanleiding immers in objecten
die door ons als ‘analogische’ presentaties worden ervaren van iets wat zelf niet tot presentatie kan
worden gebracht. Lyotard komt dan ook tot de conclusie: ‘c'est dans l'esthétique du sublime que l'art
moderne (y compris la littérature) trouve son ressort, et la logique des avant-gardes ses axiomes.’2
De ‘taak’ van het verheven gevoel - het bewustzijn wekken van een onkenbare ‘andersheid’, het
‘présenter qu'il y a de l'imprésentable’3 - vindt Lyotard terug in de hele avant-gardistische traditie en
bij zulke uiteenlopende vertegenwoordigers daarvan als Manet, Duchamp, Apollinaire, Cézanne,
Joyce, Schönberg, Malevitsj, Karel Appel, Gertrude Stein, Mies van der Rohe, Buren, Nono en Barnett
Newman.4 De fundamentele drijfveer van de avant-gardekunst wordt volgens Lyotard dan ook reeds
geformuleerd door Kants ‘Analytik des Erhabenen’,5 ook al kan er in het algemeen geen sprake zijn
van een ‘direkte empirisch beobachtbare Beeinflussung’6 van de artistieke avant-garde door de Kritik
der Urteilskraft. De overeenkomst is volgens Lyotard veeleer een gevolg van de hierboven beschreven
verandering in de sensibiliteit, die zich al manifesteert in de de ‘Analytik des Schönen’ ontwrichtende
en door Kant slechts schoorvoetend getolereerde ‘inbraak’ van de ‘Analytik des Erhabenen’ in de
Kritik der Urteilskraft en later, in een consequenter en verder doorgedreven vorm, tot uitdrukking
komt in de producten van de avant-gardekunst. Het streven van de avant-garde om ten minste te
verwijzen naar het ‘andere’ is natuurlijk ook een van de belangrijkste ‘enjeus’ van Lyotards eigen
filosofie, en verklaart diens hartstochtelijke verdediging van de avant-gardistische traditie in de kunst,
met name tegen een zeker ‘postmodernisme’, dat hij beschuldigt van een ‘déresponsabiliser [d]es
artistes par rapport à la question de l'imprésentable’7. Stromingen als
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J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 323. Of nog: ‘faire allusion à un imprésentable’ (id.,
L'inhumain, 140). Zie verder ook id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 27-28; id., Das Erhabene und die
Avantgarde, 151; en W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 55.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 25. Of nog: ‘Il me paraît indispensable de repasser par
l'Analytique du sublime de la Critique de la faculté de juger de Kant si l'on veut se faire une idée de ce qui est en
jeu dans le modernisme, dans ce qu'on appelle les avant-gardes en peinture et en musique.’ (id., L'inhumain, 147;
zie ook ibidem 139) Zie verder ook id., Das Erhabene und die Avantgarde, 154. Lyotard wordt hierin overigens
bijgetreden door Nancy. Cf. L'offrande sublime, 38 en 71.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 27. Zie ook W. Welsch, Wege aus der Moderne [Einleitung],
31.
Zie hiervoor onder andere J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 29-33, 72 en 125-126; id., L'inhumain,
153-154; id., Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 319-327; id., Presenting the Unpresentable; the Sublime,
68; id., Das Erhabene und die Avantgarde, 151-154 en 160-161; id., Gespräch mit Florian Rötzer, 118; en P.
Crowther, Les Immatériaux and the Postmodern Sublime, 194-195.
‘der Avantgardismus ist keimhaft in der kantischen Ästhetik des Erhabenen enthalten’ (J.-F. Lyotard, Das Erhabene
und die Avantgarde, 158). Zie ook E. Castelli, Die Offenheit des Erhabenen in Kunst, Philosophie und Wissenschaft,
147.
J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 160. Welsch spreekt daarom van het verhevene als van ‘das
eigentliche, wenn auch häufig geheime Thema der Avantgarden.’ (Wege aus der Moderne [Einleitung], 31)
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 139. Zie ook id., Presenting the Unpresentable: the Sublime, 69.
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het ‘neo-expressionisme’ en het ‘transavantgardisme’ zijn om die reden als kunst geheel ‘oninteressant’1
- sterker nog, ze zijn ‘la corruption de l'honneur de peindre’2.
Het verheven gevoel ontstaat volgens Kant uit de onmogelijke en daardoor bijzonder paradoxale
opdracht van de rede aan de verbeeldingskracht om van het absolute, dat per definitie niet voorgesteld
kan worden, toch een voorstelling te produceren. De ‘taak’ van de moderne kunst is al even paradoxaal:
getuigen van het ‘andere’, dat niet in vormen kan worden gepresenteerd, ‘par le moyen de présentations
artistiques et littéraires, qui sont toujours soumises à des formes’3. De consequenties hiervan voor de
‘techniek’ van deze kunst zijn, zoals men kan verwachten, ingrijpend. Toch is het niet zo dat de
producten van een door een dergelijk ‘enjeu’ gemotiveerde kunst uniform, herkenbaar en voorspelbaar
zouden zijn, zoals producten die resulteren uit de mechanische toepassing van een statische poëtica
(een ‘set’ van regels voor de productie van kunst) dat zijn. De ‘techniek’ van een op de esthetica van
het verhevene gefundeerde kunst is daarentegen juist uitermate flexibel en even veranderlijk als de
context waarin ze ‘werkt’. Dat heeft, behalve met de zeer specifieke aard van de esthetica van het
verhevene,4 ook te maken met het feit dat een esthetica geen (productie)regels oplegt, zoals een poëtica
dat doet, maar enkel de algemene finaliteit van de kunst aanwijst: het opwekken van een zeker gevoel
bij de ‘ontvanger’ van het kunstwerk. Een esthetica is met andere woorden vooral geïnteresseerd in
wat er gebeurt aan de receptiezijde van het kunstwerk - in de ‘“Wirkungen”, die es auf den Empfänger
auszuüben vermag.’5 Welke technische procédés vereist zijn om een kunstwerk te produceren dat
aanleiding kan geven tot de beoogde ‘Wirkungen’ is een vraag waarop de kunstenaar alleen hic et
nunc zijn hoogst individuele antwoord kan geven. Dit alles belet niet dat de esthetica van het verhevene,
als de motivatie van de moderne kunst, de techniek wel degelijk ‘stuurt’ en dat uit de resulterende
kunstwerken a posteriori zekere karakteristieken kunnen worden afgeleid.6 Het zijn dan ook alleen
deze - enkel in zeer algemene bewoordingen formuleerbare - karakteristieken die door Lyotard worden
aangewezen. De concrete ‘realisering’ daarvan bij
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Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 13, 17-18 en 150; id., L'inhumain, 147; id., Les
lumières, le sublime, 93; id., Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 324; en id., Presenting the Unpresentable:
the Sublime, 68.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 139. Zie ook id., Presenting the Unpresentable: the Sublime, 69.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 188. Zie verder ook id., Het ogenblik, Newman, 103; en id., Das
Erhabene und die Avantgarde, 160.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.4.4. en 2.5.3. Zie ook verderop in dit punt.
J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 156. Zie verder ook ibidem 155-157. Elders stelt Lyotard: ‘Die
Ästhetik war nie normativ. Normativ war nur die Poetik. Man kann schon seit Ende des 18. Jahrhunderts keine
normative Poetik mehr schreiben.’ (Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 335) Lyotard had het verschil eerder
al zo geconcretiseerd: ‘Es ist nicht meine Aufgabe, einem jungen Mann, der vor seiner weissen Seite oder seinem
Bildschirm sitzt [...] zu sagen, was er zu tun habe. Das hat gar keinen Sinn. Ich kann bloss im nachhinein sagen:
hier scheint es mir um etwas Wesentliches zu gehen.’ (Ibidem 324) Zie hierbij verder ook R. Beardsworth, On the
Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 52; en Hoofdstuk 2.2.2.
De vaststelling van de onverenigbaarheid van de esthetica van het verhevene met onveranderlijke poëticale of
retorische regels is overigens zo oud als de (met ‘Longinus’ een aanvang nemende) reflectie over het verhevene
zelf. (Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 154-156)
Cf. in dit verband Hoofdstuk 2.2.2., waar we hadden gezien dat het oordeel over het schone weliswaar alleen op
het ‘gevoel’ gefundeerd kan zijn, maar dat uit de onderlinge vergelijking van ‘mooie’ objecten, en dus a posteriori,
toch zekere gemeenschappelijke kenmerken kunnen worden afgeleid.
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individuele kunstenaars en in individuele kunstwerken kan, zoals de hierboven geciteerde namen ook
suggereren, de meest uiteenlopende vormen aannemen.1
Zoals we weten is het verheven gevoel gefundeerd op de fundamentele ondoelmatigheid van de
‘geving’ voor de idee: de idee kan immers nooit een directe presentatie in de aanschouwing krijgen.
Welnu, een door de esthetica van het verhevene gemotiveerde kunst heeft als (onvervulbare) opdracht
(‘enjeu essentiel’) om die onpresenteerbare idee toch te presenteren, met andere woorden om in de
aanschouwing (‘dans le visuel’) te laten zien ‘qu'il y a de l'invisible’2. Het valt dan ook te verwachten
dat een dergelijke kunst niet zal leiden tot de productie van braaf-realistische kunstwerken kunstwerken die er alleen maar op gericht zijn om de natuur zo getrouw mogelijk weer te geven (die
‘einfach nur dazu dien[en], etwas, was man schon gesehen hat oder vielleicht auch noch nicht gesehen
hat, einfach so zu zeigen’3). Lyotard concretiseert deze stelling vooral met betrekking tot de plastische
kunsten, en inzonderheid de schilderkunst. Hij neemt daarbij als uitgangspunt de sinds het quattrocento
dominante representerende schilderkunst, die werkt volgens de regels van het perspectief (de
costruzione legittima, cf. infra). Aangezien de moderne schilderkunst tot opdracht heeft om te
presenteren ‘qu'il y a quelque chose qui n'est pas présentable selon la “construction légitime”’4, ziet
ze zich gedwongen om van de realistische voorstelling af te wijken en de voorgestelde ‘werkelijkheid’
en/of de procédés en technieken waarmee de voorstelling tot stand wordt gebracht aan een proces
van ‘deformatie’ te onderwerpen, om aldus op het onpresenteerbare, dat zelf niet in vormen kan
worden gegeven, ten minste te kunnen ‘alluderen’: ‘Quand on cherche à présenter qu'il y a quelque
chose qui n'est pas présentable, il faut martyriser la présentation.’5 Dat proces heeft in de moderne
schilderkunst geleid tot een steeds radicaler wordende afbraak van de ‘realistische voorstelling’ en
van de daartoe door de ‘klassieke’ representerende schilderkunst overgeleverde middelen. Van deze
middelen werden onder meer in vraag gesteld: ‘Le ton local, le dessin, le mélange des couleurs, la
perspective linéaire, la nature du support et celle de l'instrument, la “facture”, l'accrochage, le musée’6.
De zo-even gevolgde redenering is niet moeilijk te begrijpen. Ze brengt ons echter - als we ze ‘ten
einde denken’ - ernstig in de problemen. We waren er zo-even van uitgegaan dat we onder ‘realistische
schilderkunst’ kunnen verstaan: ‘de zo getrouw mogelijke aanschouwelijke weergave van wat in de
aanschouwing gegeven wordt of kan worden’. Dat is echter een hoogst problematische en ‘naïeve’
definitie,7 wat vooral in het oog springt als
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Een concrete illustratie van deze verscheidenheid naar de techniek vormt Que peindre, dat inderdaad gewijd is aan
‘drei vollkommen verschiedene Maler [Adami, Arakawa en Buren, E.S.]’ (Das Undarstellbare - wider das Vergessen,
322).
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 138. Zie ook id., La philosophie et la peinture à l'ère de leur expérimentation, 474; en
id., Presenting the Unpresentable: the Sublime, 67-68.
J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 323. Zie ook id., Le postmoderne expliqué aux enfants,
19; en id., Das Erhabene und die Avantgarde, 160.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 137.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 137. Zie ook id., Presenting the Unpresentable: the Sublime, 67.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 28.
‘Realisme, een conventionele manier van zien en doen, is in feite allerminst realistisch: het geeft in het geheel niet
de werkelijkheid weer in woord of beeld zoals die in zichzelf zou zijn.’ (I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging,
28)
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we ze proberen te transponeren naar de ‘realistische literatuur’, die we dan zouden moeten definiëren
als ‘de zo getrouw mogelijke schriftelijke weergave van wat in de aanschouwing gegeven wordt of
kan worden’. Een dergelijke definitie is gefundeerd op de (volgens Lyotard onhoudbare) opvatting
dat er zoiets zou zijn als een ‘werkelijkheid’ die aan de ‘zinnen’ voorafgaat (‘le préjugé que les phrases
viennent après les faits’1). Hoe moeten we ‘realistische kunst’ dan wél definiëren? Welnu, volgens
Lyotard wordt het predikaat ‘werkelijk’ toegekend aan wat (door middel van ‘aanwijzende’,
‘beschrijvende’ en ‘benoemende’ zinnen) als werkelijkheid wordt geconstrueerd.2 Werkelijkheid is
dus altijd al een - overigens instabiele en aanvechtbare3 - constructie. Realistische kunst kan op grond
hiervan worden geherdefinieerd als: ‘kunst die zich inschrijft in het proces van
werkelijkheidsconstructie.’4 Nu behoort de werkelijkheid zoals ze door Lyotard wordt gedefinieerd
altijd al tot het domein van het quid. Werkelijk is immers niet de ‘gebeurtenis’ zoals die zich aan ons
geeft (het ‘er is’), maar de gebeurtenis (de ‘referent’, de ‘X’ waarnaar verwezen wordt) zoals ze (hij)
door ons wordt geconstrueerd (het ‘wat er is’, ‘wat “echt” is’) en ‘gestabiliseerd’5. Het realisme stelt
ons, met andere woorden, niet de dingen zelf, maar ‘onze interpretaties van de dingen voor ogen’6.
Een realistische kunst, die alleen gericht is op het ‘wat er is’, heeft bijgevolg geen oog voor het ‘er
is’ - voor het quod, de niet-representeerbare en aan alle ‘werkelijkheid’ voorafgaande ‘Präsenz’7: ‘Dès
que l'on est dans les arts de la représentation, la question de l'ici-maintenant est occultée.’8 Bijgevolg
kán een kunst die gericht is op het herinneren aan het quod niet zo'n realistische, representerende
kunst zijn. Mogelijke strategieën van een door de esthetica van het verhevene gemotiveerde kunst
zouden dan kunnen zijn: de weigering om ‘werkelijkheid’ te representeren, en de afwijzing
(beschadiging, vernietiging, ...) van de ‘conventies’9, technieken en/of middelen die de ‘realistische’
kunst daartoe gebruikt.
Lyotard knoopt daarmee aan bij het kantiaanse ‘Thema der “Unform”’10 uit de ‘Analytik des
Erhabenen’. Andermaal blijkt hier dat de esthetica van het verhevene een ‘negatieve’ esthetica is, die
aanleiding geeft tot een intussen welbekende paradox: om het ‘andere’ voelbaar te maken is de
vernietiging of beschadiging (het ‘offer’) van het bestaande (het
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J.-F. Lyotard, Le différend, 119.
Bijvoorbeeld: ‘Descriptive: L'Empire a pour centre politique une capitale. Nominative: Cette capitale s'appelle
Rome. Ostensive: Voici Rome’ (Le différend, 71).
Elk van de drie genoemde zinnen kan aanleiding geven tot conflicten en meningsverschillen. Enkele frappante
voorbeelden: ‘Het land heet Groot-Servië’ (benoemend); ‘De Belgische staat telt twee gemeenschappen en drie
gewesten’ (beschrijvend); ‘Hier lag het (Troje)’ (aanwijzend).
Deze definitie heeft bovendien het voordeel dat ze alle vormen van wat gewoonlijk ‘kritisch-realisme’ wordt genoemd
scherp onderscheidt van realistische kunst die de gangbare ‘werkelijkheidsconstructie’ bevestigt en versterkt.
Cf. I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 28.
I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 29.
J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 323. Zie ook id., L'inhumain, 150 en 153; en id., Les
lumières, le sublime, 75-76.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 123.
Cf. I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 28.
J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 322.
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‘gevormde’) vereist, wat tegelijk impliceert dat ze voor haar ontstaan van dat bestaande afhankelijk
is.
Het ‘Thema der Unform’ wordt door Lyotard dus gelezen als een (door Kant uiteraard absoluut
niet als zodanig bedoelde) aankondiging van de strategie van de moderne kunst: ‘Kant lui-même
indique la direction à suivre en nommant l'informe, l'absence de forme, un index possible de
l'imprésentable.’1 Nu wordt dit ‘thema’ in Lyotards bespreking van de moderne kunst op uiteenlopende,
soms verrassende en bepaald ‘onkantiaanse’ manieren gevarieerd. Had de ‘vormeloosheid’ in de
‘Analytik des Erhabenen’ enkel betrekking op de vorm van natuurobjecten zoals ze in de aanschouwing
worden gegeven, dan gebruikt Lyotard het begrip ‘vorm’ ook nog in andere betekenissen, waardoor
het aanzienlijk wordt verruimd. Dat hadden we al kunnen opmaken uit wat we hierboven hebben
gezien: de ‘deformatie’ van de realistische kunst, die kenmerkend is voor de verheven kunst, kan
betrekking hebben op de voorgestelde werkelijkheid, maar ook op de ‘regels’ van de (‘welgevormde’)
realistische representatie. In het laatste geval gaat het dus om een verzet tegen en beschadiging van
een andere soort van ‘(goede) vorm’. Om deze laatste ‘deformatie’ in een ruimer kader te situeren,
moeten we kort terugkeren naar Lyotards ‘zinnenfilosofie’.
Zoals we in Hoofdstuk 1.2. hebben gezien is de aanknoping bij een gegeven zin telkens weer
contingent, onbeheersbaar en onvoorspelbaar. Het is zeker dat er zal worden aangeknoopt, maar hoe
dat zal gebeuren, is een open vraag. De radicale contingentie van de aanknopingen wordt normaliter
echter ingedijkt door de ‘genres de discours’, die zinnen met het oog op een bepaald ‘enjeu’ organiseren
en daartoe ‘aanknopingsregels’ formuleren. Als het genre succesvol is, zijn regels kan opleggen en
bijgevolg ‘goede’, ‘doelmatige’ en ‘welgevormde’ aanknopingen kan produceren, kan het er zelfs in
slagen om de radicale contingentie van de aanknopingen en daarmee ook de aanknoping als ‘gebeuren’
(‘occurrence’, quod) te laten vergeten. Zoals we hebben gezien noemt Lyotard de genres daarom ‘des
modes de l'oubli du néant ou de l'occurrence’2. Een van de manieren om de contingentie van de
aanknoping - en daarmee ook de ‘zin’ als uniek en onherhaalbaar gebeuren - weer voelbaar te maken,
is dan ook het maken van een - volgens de aanknopingsregels en het ‘enjeu’ van het ‘genre’ - ‘slechte’
(‘niet-welgevormde’, ‘ondoelmatige’) aanknoping. Het is dan ook normaal dat de moderne kunst, die
van het quod wil getuigen, in haar diepste wezen gekenmerkt wordt door de hang naar overtreding
van de aanknopingsregels van haar eigen ‘genre’ en van die van andere ‘genres’. De opkomst van de
esthetica, en inzonderheid de esthetica van het verhevene, heeft de kunst definitief veranderd van een
kunst volgens vooraf gegeven regels in een ‘reflexieve’ kunst, die tegen die vooraf gegeven regels
ingaat:
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J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 27. Cf. hierbij ook I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging,
33.
Ook hier vertoont de verheveneproblematiek opvallende parallellen met de allegorie, die eveneens vaak met de
vernietiging, ‘Zerstückelung’ en vormeloosheid van het bestaande in verband wordt gebracht. Cf. in dit verband
W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, 155f; en V. Bresemann, Ist die Moderne ein Trauerspiel?,
179.
J.-F. Lyotard, Le différend, 200. Zie ook Hoofdstuk 1.2.
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ces règles d'enchaînement ne passent pour respectables (et encore) que dans la poétique
et la rhétorique classiques. Les écrivains et les artistes modernes multiplient les infractions
à ces règles, justement parce qu'ils accordent plus de valeur à la recherche de l'événement
qu'au souci de l'imitation ou de la conformité [...] L'infraction moderne n'est pas
intéressante parce qu'elle est une transgression comme l'a cru Bataille, mais parce qu'elle
rouvre la question du néant et de l'événement1.
De moderne kunstenaar gaat, in overeenstemming met zijn taak om te getuigen van het ‘andere’ en
niet uit zin voor publiciteit, om aan een vraag van de markt te voldoen, omwille van ‘een banaal
zoeken van het nieuwe om het nieuwe’2 of om te choqueren als doel op zich,3 permanent op zoek naar
het onverwachte, het verrassende en het andere.4 Dat betekent dat hij telkens weer moet ingaan tegen
de regel, de norm, het geijkte doel, en dat op uiteenlopende terreinen (de hem overgeleverde artistieke
traditie, het artistieke ‘genre’ dat hij beoefent, zijn eigen creatieve ontwikkeling, ...). Ook hier wordt
de moderne, door de esthetica van het verhevene gemotiveerde kunst dus gekenmerkt door de tendens
tot deformatie van het ‘welgevormde’, de paradoxale doelmatigheid van een ondoelmatigheid, en de
sublieme offereconomie, die altijd een slachtoffer vereist - de ‘werkelijkheid’, de (re)presentatie, ‘la
tradition’5, ‘les présuppositions impliquées par l'exercice du métier’6, etc.
‘Inbreuken’ op ‘genre-regels’ kunnen ertoe bijdragen dat die regels worden geherdefinieerd of
vervangen. Maar ook als het genre zich op die manier vernieuwt, blijft het een ‘genre’ - dat wil zeggen
een ‘mode de l'oubli’ van het quod. Dat impliceert dat de moderne kunstenaar zich permanent te weer
moet stellen tegen het aanhoudende stollen van het ‘vloeibare’ en het ‘vormeloze’ tot regels voor het
‘welgevormde’ - tegen wat Lyotard in een dichterlijke bui wel het onvermijdelijke ‘genezen’ van de
‘wonde’ heeft genoemd.7 Hij moet dan ook over een grote ‘reflexieve’ ontvankelijkheid beschikken
voor wat zich hic et nunc als norm of regel opdringt en moet daar flexibel op kunnen reageren, om
zo in een steeds veranderende context door zijn niet aflatende weerstand te kunnen blijven verwijzen
naar het ‘andere’. Altijd weer moet hij die ‘geste’ maken - een gebaar van verzet tegen wat bestaat,
een ‘zich verheffen’ boven ‘wat er is’. Deze ‘geste’, die de avant-garde ‘nicht zur Ruhe kommen
lässt’8, neemt vele gedaanten aan, omdat wat er is zelf - en mede als gevolg van de door de esthetica
van het verhevene gemotiveerde ‘inbreuken’ - voortdurend verandert, zodat steeds weer nieuwe en
andere inbreuken vereist zijn. Dat maakt de esthetica
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J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 72. Elders stelt Lyotard: ‘il s'agit de faire entrer la
contingence de l'enchaînement dans le travail de la littérature et de l'écriture, c'est à dire d'interroger ces
fameuses règles d'enchaînement’ (A propos du Différend, 55).
I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 29.
Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 340.
Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 157 en 160; en P. Dews, Logics of Disintegration, 130.
J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 64. Cf. ook R. Beardsworth, On the Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated
Judgement, 52.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 136. Of nog: ‘Il leur [= le peintre et le romancier, E.S.] faut interroger les règles de l'art
de peindre ou de raconter telles qu'ils les ont apprises et reçues des prédécesseurs.’ (Le postmoderne expliqué aux
enfants, 20) Zie ook verder aldaar; id., Das Erhabene und die Avantgarde, 160-162; id., Presenting the Unpresentable:
the Sublime, 65 en 67; en id., A propos du Différend, 55.
Cf. J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 142.
J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 161.
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van het verhevene tot een ‘source of events’1, die ingaat tegen de verstarring van de ‘vorm’ en daardoor
vergelijkbaar is met de ‘figure’ uit Discours, figure2 en met de freudiaanse doodsdrift zoals ze door
Lyotard in zijn libidinale periode wordt behandeld.3
De eindeloze, rusteloze zwerftocht waar de esthetica van het verhevene de moderne kunst toe
aanzet, is de beweging van de differentie. Het quod zelf is niet representeerbaar: ‘Il ne peut être
représenté sans être manqué, oublié de nouveau’4. Er kan hooguit op worden gealludeerd in de
principieel niet af te sluiten ‘dialectique négative des réfutations et des supplements d'interrogation’5
die de moderne kunst karakteriseert en die keer op keer tot de vaststelling moet komen dat het ‘andere’
waarnaar werd gereikt, weer niet bereikt is. Vandaar:
Il y a une haine de la littérature dans l'écrivain, de l'art dans le peintre, elle est l'amour
de ce que l'art et la littérature re-cèlent en le représentant, et qu'il faut présenter encore,
donc re-présenter, et celer à nouveau.6
Het gevolg hiervan is ‘l'infini des essais’7, een proces van ‘écriture’8 dat nooit kan worden afgesloten.
Zo moeten we ons volgens Lyotard de moderne literatuur voorstellen als een aanhoudend proces van
deformatie van de taal, het materiaal van de literatuur, en van (inzonderheid literaire) tradities,
conventies, middelen, regels en technieken. Lyotard blaast zo de oude cliché-opvatting van schrijven
als een ‘gevecht met de taal’ nieuw leven in. Onder ‘taal’ moet daarbij worden verstaan:
non seulement la langue maternelle, mais l'héritage de mots, de tours et d'oeuvres qu'on
appelle la culture littéraire. On écrit contre la langue, mais nécessairement avec elle. Dire
ce qu'elle sait déjà dire, cela n'est pas écrire. On veut dire ce qu'elle ne sait pas dire, mais
qu'elle doit pouvoir dire, suppose-t-on. On la viole, on la séduit, on y introduit un idiome
qu'elle n'a pas connu.9
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G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 37.
Bennington: ‘The “creative spark” comes of the irruption of the figural in the discourse, not in discourse following
the normal rules of selection and combination.’ (Lyotard: Writing the Event, 82)
Cf. G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 37-38.
J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 50. Bij Bennington: ‘any attempt to grasp it loses it.’ (Lyotard: Writing the
Event, 74)
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 139. Zie ook J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 21.
J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 65. Elders stelt Lyotard: ‘wir empfangen ein enormes Erbe. Wir
kennen, lieben und bewundern es [...]. Aber gleichzeitig muss man dagegen ankämpfen, mit ihm gegen es
ankämpfen, damit etwas präsent wird, was noch nicht präsent ist.’ (Das Undarstellbare - wider das Vergessen,
334)
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 139. Cf. ook id., Presenting the Unpresentable: the Sublime, 68; R. Beardsworth, On the
Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 52; en F. van Peperstraten, Esthetiek, politiek en pluralisme, 27.
De term ‘écriture’ wordt door Lyotard gebruikt ter aanduiding van het ‘werk’ van de reflexiviteit en impliceert altijd
een ‘résistance [...] au déjà pensé, au déjà fait, au tout pensé, au bien pensé, au bien connu, au reconnaissable, au
“lisible”’ (Les lumières, le sublime, 92). Als het prototype van een dergelijke ‘schriftuur’ beschouwt Lyotard het
dagboek dat Winston Smith - de held uit Orwells 1984 - voert, als een daad van verzet tegen het totalitaire politieke
systeem waarin hij leeft. Zie hiervoor J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 137f. Zie verder ook id.,
L'inhumain, 140; id., Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 336; en P. Dews, Logics of Disintegration, 127.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 140. Zie ook id., Heidegger et ‘les juifs’, 64.
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Dit alles maakt begrijpelijk waarom Lyotard zo'n hartstochtelijk verdediger is van ‘l'expérimentation,
dans les arts et ailleurs.’1 Het experiment is niet af te doen als een ‘tijdelijk exces’, een misleid afdwalen
van de ‘gulden middenweg’, die enkel vanuit een ‘Olympisch standpunt’ kan worden aangewezen
en waar de experimentelen na hun ‘vergissing’ - als het goed is - weer naar terugkeren.2 De moderne
kunst is wezenlijk ‘subversief’, wat helemaal iets anders is dan ‘revolutionair’: ‘Il n'y a pas de
révolution à espérer de l'écriture et du sublime.’3 De revolutie wil situatie A vervangen door situatie
B, en houdt dan op, omdat het doel bereikt is. De experimenten van de avant-garde leiden niet tot een
‘resultaat’,4 dat dan zou moeten bestaan in het bereiken van de een of andere doelstelling of van een
‘ideale toestand’: ‘Vouloir en tirer un résultat, [...] c'est arrêter cette dialectique’5. Het ‘andere’ kan
in geen enkele ‘situatie’ gepresenteerd worden. Daarom moet al het bestaande, daarbij inbegrepen
het allerrecentste, als ontoereikend voor de presentatie van het ‘andere’ gelden.6 Wat de moderne
kunst vindt, moet ze meteen weer weggooien. Daarom ook probeert ze steeds weer nieuwe regels uit,
tevergeefs op zoek naar de ‘juiste’ regels: ‘Man dachte, man hätte sie, aber dann hatte man sie doch
nicht.’7 Als Lyotard spreekt van ‘Maler-Forscher’8, dan bedoelt hij ook niet een soort van ‘artistieke
ingenieurs’, die door allerlei experimenten hun kennis van hun artistieke domein eens en voorgoed
uitbreiden - een betekenis die er overigens door sommige avant-gardisten wél aan werd toegekend -,
maar veeleer een soort van rusteloze ‘Wanderer’, gedreven door een ‘Weltschmerz’-achtig verlangen
naar een niet-bepaalbaar quod.
In dit verband moeten we ook Lyotards eigenzinnige verklaring van het woord ‘postmodern’ in
herinnering brengen. ‘Postmodern’, stelt Lyotard, is de kunstenaar die schrijft zonder vooraf gegeven
regels, of preciezer: ‘[qui] a pour règle de rechercher ces règles’9. Die regels vindt hij pas nadat het
kunstwerk is ‘gebeurd’:
Ces règles et ces catégories sont ce que l'oeuvre ou le texte recherche. L'artiste et l'écrivain
travaillent donc sans règles, et pour établir les règles de ce qui aura été fait. De là que
l'oeuvre et le texte aient les propriétés de l'événement, de la aussi qu'ils arrivent trop tard
pour leur auteur, ou, ce qui revient au même, que leur mise en oeuvre commence toujours
trop tôt. Postmoderne serait à comprendre selon le paradoxe du futur (post) antérieur
(modo).10

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 13.
Een dergelijke ‘metafysische’ visie ligt heel duidelijk ten grondslag aan Westerlincks opstel over Van Ostaijen. Het
opstel draagt de sprekende ondertitel: ‘Van het maniërisme naar een zuiverheid’. Westerlinck construeert er Van
Ostaijens ontwikkeling als een geleidelijk aan in het ‘juiste evenwicht’ tot stilstand komende pendelbeweging.
J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 67.
‘rien n'est à la fin surmonté’ (J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 64).
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 139.
Cf. J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 29-30.
J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 340.
J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 161.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 133.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 33. Zie ook ibidem 160; en Hoofdstuk 1.4.
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De kunstwerken die aldus tot stand komen, zijn dan ook altijd ‘frappés au sceau du trop tôt-trop tard.’1
De ‘regels’ die de kunstenaar ontdekt, gelden enkel voor het werk in kwestie, en kunnen niet worden
‘meegenomen’ naar het volgende werk. Mocht dat wel zo zijn, dan zouden ‘de’ regels van ‘de’ kunst
uiteindelijk, na een aantal experimenten, eens en voorgoed aan het licht kunnen worden gebracht. De
moderne kunst zet echter elk ‘resultaat’ weer op losse schroeven en ‘ontmaskert’ het als de
verwerkelijking van slechts één van de eindeloos vele mogelijkheden van de kunst. Zo laten een
individueel schilderij, het werk van een schilder of een ‘stroming’ in de schilderkunst zien wat
schilderkunst óók kan zijn, maar kunnen ze er zelf nooit aanspraak op maken de schilderkunst te
belichamen. De hieruit voortvloeiende ‘Spannung zwischen dem Akte des Malens und dem Wesen
der Malerei’2, tussen wat men doet en wat men zoekt, de verwerkelijking en de idee, vormt de motor
van de artistieke ontwikkeling.3
De a-methodische ‘werkwijze’ van de moderne kunst maakt het moderne kunstwerk zelf tot een
onvoorspelbaar, ‘contingent’ en uniek gebeuren.4 De moderne kunstenaar laat het werk ‘zijn gang
gaan’, levert zich uit aan ‘la contingence incontrôlable de l'écriture’5 en de gapende kloof van het
‘was nun?’6 die zich na elke ‘zin’ opent. Voor de schilderkunst:
L'enjeu est [...] de commencer ou d'essayer de commencer en déposant une ‘première’
touche de couleur, de laisser arriver une autre, puis une autre nuance, en les laissant
s'associer selon une exigence qui est la leur et qu'il s'agit de sentir, dont il s'agit de ne
pas se rendre maître.7
Voor de literatuur: het schrijven als respect voor de woorden als gebeurtenis, en niet als vehikel van
betekenis, in dienst van een vooraf gegeven doel (‘overtuigen’, ‘onderrichten’, ...). Terwijl de ‘genres
de discours’ proberen om het quod van de woorden te laten vergeten, streeft de literatuur er
onophoudelijk naar om eraan te herinneren - om tegen de genres en hun regels in voelbaar te maken
dat ‘[l]es mots “disent”, sonnent, touchent, toujours “avant” la pensée.’8 Bijgevolg: ‘Écrire, comme
le pensait Gertrude Stein, c'est respecter leur candeur et leur ancienneté, comme Cézanne ou Karel
Appel respectent les couleurs.’9
Lyotard concentreert zich in de uitwerking en illustratie van zijn stelling dat de moderne kunst
gemotiveerd wordt door de esthetica van het verhevene vooral op de plastische kunsten,
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J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 68.
C. Pries, Der Widerstreit, das Erhabene, die Kritik, 47.
Cf. hierbij P. Dews, Logics of Disintegration, 131.
Zo heeft Lyotard het in ‘Das Erhabene und die Avantgarde’ met betrekking tot de schilderkunst over ‘[d]ie Farbe,
das Bild [...] als Vorkommnis, als Ereignis’, dat op geen enkele manier ‘notwendig, nicht einmal vorhersehbar war’
(154). Zie ook id., La philosophie et la peinture à l'ère de leur expérimentation, 474.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 140. Zie hierbij ook id., Das Erhabene und die Avantgarde,
153-154.
J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 153.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 153.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 155. Zie in dit verband ook Lyotards kritiek op Sartre, in wiens werk ‘le mot s'efface’
en al te veel ondergeschikt wordt gemaakt aan ‘la signification claire’ (Un succès de Sartre, 186).
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 155.
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en daarbinnen in hoofdzaak op de abstractie en het minimalisme. De abstracte kunst is volgens Lyotard
vergelijkbaar met de in de ‘Allgemeine Anmerkung’ van de Kritik der Urteilskraft beschreven ‘negative
Darstellung’1, die zich elke ‘Bildnis’ en ‘Gleichnis’ ontzegt om voelbaar te maken dat er iets is
waarvoor geen enkele ‘afbeelding’ adequaat is.2 De ‘abgezogene Darstellungsart’3 die hiervan het
gevolg is en die onder andere ook de onder een ‘Bilderverbot’ staande joodse kunst kenmerkt, kan als de motivatie ervan begrepen wordt - een verheven gevoel veroorzaken. Lyotard actualiseert deze
kantiaanse vaststelling door haar op de modernistische abstracte kunst toe te passen. Ook hier gaat
het volgens Lyotard immers om ‘une raréfaction de la présentation destinée à faire entendre la “chose”
qui n'arrive pas à se présenter’4. De modernistische abstractie kan worden vergeleken met een
veelzeggend stilzwijgen, dat suggereert dat er iets is wat zich niet ‘onder woorden laat brengen’: ‘Il
ne dit pas l'indicible, il dit qu'il ne peut pas le dire’5. Op een vergelijkbare manier probeert
‘l'abstraction’6 eraan te herinneren dat er meer is dan wat zich laat voorstellen, en daarmee ook dat
er iets is wat op een radicale wijze aan de beheersing door ons denken (het ‘kennen’) ontsnapt. Ze
wil getuigen van het onzichtbare in het zichtbare: ‘C'est dans cette exigence d'allusion indirecte,
presque insaisissable, à l'invisible dans le visible que prend source le courant de la peinture “abstraite”
dès 1912.’7 En met het oog daarop ‘presenteert’ ze, zoals elke schilderkunst dat doet, maar ‘negatief’:
‘elle évitera donc la figuration ou la représentation, elle sera “blanche” comme un carré de Malévitch,
elle ne fera voir qu'en interdisant de voir’8.
Dat Lyotard zo ruim aandacht besteedt aan de abstracte kunst mag ons echter niet tot de conclusie
verleiden dat de abstracte kunst als zodanig voor Lyotard de (moderne) verheven (schilder)kunst is.
Ze kan immers, zoals hierboven reeds gesuggereerd, alleen aanleiding geven tot het verheven gevoel
wanneer haar motivatie begrepen wordt9 - net zoals we de ‘abgezogene Darstellungsart’ van de joden
enkel verheven kwaliteiten kunnen toeschrijven als we weet hebben van het joodse ‘Bilderverbot’.
Die motivatie en de waarneming ervan zijn nauw verbonden aan (kennis van) de context waarin de
modernistische abstractie is ontstaan. Er was in de geschiedenis van de moderne westerse kunst ‘ein
Moment’10 - het ‘moment’ van Kandinsky en Malevitsj, ingeschreven in een algemene reactie tegen
de ‘materialistische’ burgerlijke levensbeschouwing, waarvan de representerende schilderkunst in
hun ogen de artistieke uitdrukking was - waarop de weigering van de representatie kon worden ervaren
als een allusie op ‘das Geistige in der
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Cf. J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 27; id., L'inhumain, 138; id., Das Erhabene und die
Avantgarde, 158; id., Het ogenblik, Newman, 103; id., Les lumières, le sublime, 81; I. Bulhof, Het postmodernisme
als uitdaging, 33; en T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 91.
Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 185-187; en Hoofdstuk 2.5.3.
KdU A 123/B 124. Zie ook J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 27; en id., Presenting the
Unpresentable: the Sublime, 68.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 79.
J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 81.
J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 83.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 138.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 28.
Cf. in dit verband S. Jacobs, De verf en de tekst, 43.
J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 322.
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Kunst’. Dit ‘moment’ ligt lang achter ons, de motivatie van de modernistische abstracte kunst wordt
tegenwoordig nauwelijks nog waargenomen, en de context waarin kunst, en inzonderheid een
hedendaagse abstracte kunst, functioneert, is ingrijpend veranderd, al was het maar omdat de
modernistische abstractie zelf tot de ‘traditie’ van de kunst (‘het areaal van hetgeen reeds gebeurd
is’1) is gaan behoren, waartegen de hedendaagse, naar allusies op het quod strevende kunstenaar moet
‘ankämpfen’. Bovendien is ze, wanneer ze zich daartoe leende, massaal verwerkt door de
cultuurindustrie. Kandinsky dient vandaag de dag om burgerlijke interieurs en studentenkamers te
verfraaien, omdat zijn werken nu vooral ‘mooi’ worden gevonden.2 De abstractie behoort dan ook
niet a priori tot de esthetica van het verhevene. Eerder hadden we trouwens al vastgesteld dat ook
het zuivere oordeel over het schone van een tendens tot abstractie gediend kan zijn.3 Een schilderkunst
die op onze dagen naar het ‘andere’ wil verwijzen, kan zich er dan ook niet mee tevreden stellen
Kandinsky en Malevitsj nog eens dunnetjes over te doen, maar moet een aan de specifieke hedendaagse
context aangepast artistiek ‘antwoord’ vinden.
Behalve aan de abstracte kunst besteedt Lyotard ook ruim aandacht aan het ‘minimalisme’ en andere
vormen van moderne kunst die tenderen tot het ‘bijna niets’. Ook de door deze kunstvormen
geproduceerde kunstwerken kunnen immers door de esthetica van het verhevene gemotiveerd zijn,4
met name wanneer hun ‘minimale’ karakter in verband dient te worden gebracht met de ‘verheven’
tendens tot deformatie van de ‘werkelijkheid’ en van de ‘traditie’. Hun ‘geringe’ aanwezigheid kan
de suggestie wekken van een ‘allerbeginnendste begin’5 (‘nog niet’) of een nakend einde6 (‘niet meer’)
van de vorm.7 Door zelf ‘nauwelijks’ vorm te zijn en daarmee - kantiaans gesproken - in te gaan tegen
‘das Interesse der Sinne’, kunnen ze de nabijheid suggereren van datgene wat geen vorm kan aannemen
(het ‘niets’, het ‘wit’). Het minimalistische kunstwerk plaatst zich daarmee als het ware op de grens
tussen het zichtbare en het onzichtbare, het gevormde en het radicaal vormeloze. Wil het echter
effectief aanleiding kunnen geven tot een verheven gevoel, dan moet er uiteraard deze of een
gelijksoortige motivatie aan worden toegekend. Anders is het niet meer dan wat het is: een
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J.-F. Lyotard, Het ogenblik, Newman, 101. Zie ook Bulhof: ‘Dat lot wacht elke stijl die dominant of hegemonisch
wordt: wat eens kritiek was, wordt conventie’ (Het postmodernisme als uitdaging, 29).
Reese-Schäfer hierover: ‘Der mögliche rein dekorative Effekt des Abstrakten tritt dann auf, wenn es nicht mehr,
sei es negativ oder kritisch, auf die Tradition der Kunstgeschiche sich bezieht. Der Protest gegen die Grenzen der
Kunst setzt die Kunstgeschichte und die Institution Kunst immer voraus. Wo das aus dem Blickfeld gerät, kann
höchstens noch von Kunsthandwerk die Rede sein.’ (Vom Erhabenen zum Sublimen ist es nur ein Schritt, 178)
Dit verklaart ook waarom Guillermit de modernistische abstracte kunst (verkeerdelijk) voor een naar ‘zuivere’
schoonheid strevend formalisme kan houden. Cf. hierbij Hoofdstuk 2.2.3.
Cf. onder andere J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 83; id., L'inhumain, 154; id., Het ogenblik, Newman, 103;
en id., Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 322.
In ‘Het ogenblik, Newman’ gaat Lyotard nader in op de ‘antinomie’ en ‘het (paradoxale) idee van begin’: ‘Het is
niet van deze wereld, omdat het haar voortbrengt, het komt uit een prehistorie, of een an-historie.’ (101) Het ‘begin’
is daarmee het ongrijpbare ogenblik waarop een ‘événement’ ‘voorvalt’.
‘Men voelt dat de mogelijkheid bestaat dat spoedig niets meer plaats vindt.’ (J.-F. Lyotard, Het ogenblik, Newman,
103) Elders heeft Lyotard het over ‘die Drohung, dass nichts mehr geschieht.’ (Das Erhabene und die Avantgarde,
158)
Cf. J.-F. Lyotard, Het ogenblik, Newman, 99.
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onooglijke interventie, een ‘nietszeggende materiële rest’1, die - als ze überhaupt opgemerkt wordt nauwelijks ‘Wirkungen’ zal uitlokken, of het zou dan een reactie moeten zijn in de trant van: ‘Is het
dát maar?’
Overigens kan - net zoals de abstractie onder het regime van de esthetica van het schone kan vallen
of ernaar kan overgaan - de strengheid van het minimale tot de karakteristieken gaan behoren van
een moderne, industriële pulchritudo adhaerens, waarin Kants verheven ‘Einfalt’ - door Lyotard ‘le
signe que fait l'absolu dans les formes de la nature’2 genoemd - wordt omgeturnd tot de perfecte
schoonheid van design. Andermaal blijkt hieruit hoe onzeker en fragiel de verhevenheid is die aan
een object wordt toegeschreven en, derhalve, hoezeer het verheven gevoel afhankelijk is van de
context waarin het object optreedt.3
Lyotards grote aandacht voor de abstractie en het minimalisme belet dus hoegenaamd niet dat, ook
volgens hemzelf, een ‘kritische’, door de esthetica van het verhevene gemotiveerde kunst steeds weer
nieuwe en andere gedaanten aanneemt - en ook moet aannemen, wil ze haar streven getrouw blijven.
Zo kan ze als de motivatie worden aangewezen van sommige conceptuele kunst, ‘installaties’, ‘body
art’, happenings4 - maar daarnaast ook van het werk van een exuberant en lyrisch schilder als Karel
Appel en van de tekeningen van Adami, die nadrukkelijk gesitueerd zijn in een Italiaanse traditie,
‘die von jeher auf Raffael und Michelangelo bezogen ist.’5 Ook in deze gedaanten kan de plastische
kunst heel wel ‘auf etwas Unfigurierbares’6 alluderen.

4. De artistieke avant-garde versus de politieke en de economische macht
De schilderkunst van het quattrocento werkte met de regels van de ‘costruzione legittima’7, d.i. in
hoofdzaak de regels van het perspectief. Ze moest daarmee volgens Lyotard bijdragen aan
‘l'accomplissement du programme métaphysique et politique d'organisation du visuel et du social’8.
De door haar geproduceerde werken dienden, meer concreet, bevorderlijk te zijn voor ‘l'identification
des nouvelles communautés politiques, [...] en leur assignant le destin de tout voir et de rendre le
monde transparent’9. Een vergelijkbare taak vervulden in de recente geschiedenis ‘certains réalismes’10
die door een totalitaire politieke macht als de
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P. Moyaert, Jacques Derrida en de filosofie van de differentie, 61.
J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 193. Cf. hierbij KdU A 124/B 126.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.4.4. en 2.5.3.
Cf. J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 161.
J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 323. Over Appel zie onder andere J.-F. Lyotard, L'inhumain,
154; en id., Les lumières, le sublime, 78-79.
J.-F. Lyotard, Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 323.
J.-F. Lyotard, Presenting the Unpresentable: the Sublime, 64.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 131. Zie ook id., Presenting the Unpresentable: the Sublime, 64.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 132. Zie ook id., In een systeem van labyrinten, 149.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 137. Er zijn, zoals we hierboven al hebben gesuggereerd, immers ook ‘realismen’ die
een kritische functie vervullen of hebben vervuld. Cf. I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 29. Lyotard,
als verdediger van de ‘kritische’ avant-garde, staat dan ook niet a priori afwijzend tegenover alle vormen van
realisme. L'assassinat de l'expérience par la peinture, Monory is trouwens geheel gewijd aan het werk van ‘the
neo-realist painter Jacques Monory’ (P. Dews, Logics of Disintegration, 137).
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‘goede’ kunst werden gepropageerd en in feite dan ook niet meer dan ‘academismen’1 waren. Hun
opgave was het te proberen een symboliek te construeren en uit te dragen waarmee de leden van de
gemeenschap waarin zij functioneerde, zich konden identificeren.2 Door het leveren van ‘les “bonnes”
images, les “bons” récits, les bonnes formes’3, die in overeenstemming dienden te zijn met de door
de politieke macht voorgehouden mythologie (b.v. ‘la mythologie aryenne’4) of doctrine (b.v. het
‘historisch-materialisme’), moesten zij de gemeenschap voor onzekerheid en twijfel helpen te behoeden
(‘préserver les consciences du doute’5) en ertoe bijdragen om mensen tot ‘betrouwbare leden van de
gemeenschap’6 te maken. Kunst vervulde daarmee voor de recipiënt de rol van roesmiddel7 en
‘médication appropriée à la dépression et à l'angoisse qu'il éprouve.’8. De moderne ‘realismen’
ontsloegen hun publiek daarmee ook van de hachelijke onderneming van het reflexief en kritisch
oordelen. Ze plaatsten de kunst immers weer onder het regime van vooraf gegeven regels, die behalve
de kunstenaar ook het publiek diende te hanteren, wat het ‘goede’ esthetische oordeel weer tot een
bepalend in plaats van een reflecterend (‘kritisch’) oordeel maakt: ‘le jugement esthétique n'aurait
qu'à se prononcer sur la conformité de telle ou telle oeuvre avec des règles établies du beau.’9
De avant-garde, die onophoudelijk de vooronderstellingen en regels van de kunst kritisch in vraag
stelt, is in een dergelijke context uiteraard in het geheel niet gewenst. Haar rusteloosheid en zin voor
transgressie en alternatieven zaaien twijfel en gaan daardoor lijnrecht in tegen ‘la fonction “culturelle”
de stabilisation du goût et d'identification d'une communauté au moyen de symboles visibles’10 en
tegen het hieraan verbonden ‘conformisme de masse’11. Wanneer de moderne kunstenaars de
voorgeschreven regels verwerpen als ‘des moyens de tromper, de séduire et de rassurer, qui leur
interdisent d'être “vrais”’12, dan beroven ze hen op die manier van hun geruststellende schijn van
noodzakelijkheid en reveleren ze de contingentie van elke gebeurtenis, die dan immers niet langer
ingebed is in een groot, ‘zinvol’ geheel. In plaats van de toeschouwer of lezer troost, geruststelling
en zekerheid te bieden confronteren ze hem met het ‘niets’, de van eindeloos veel mogelijkheden
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Cf. J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 18. Zie ook id., L'inhumain, 137; en id., Presenting the
Unpresentable: the Sublime, 67.
Cf. J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 162-163; P. Dews, Logics of Disintegration, 127; en I. Bulhof,
Het postmodernisme als uitdaging, 29.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 21.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 87.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 19.
I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 29.
Cf. J.-F. Lyotard, Histoire universelle et différences culturelles, 566.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 21. Deze idee van de ‘good form’ als een verweermiddel tegen
de ‘anxiety’ is overigens in Lyotards héle werk terug te vinden. Cf. P. Dews, Logics of Disintegration, 126.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 22. Zie ook verder aldaar.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 137. Zie ook id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 87; id., Presenting the
Unpresentable: the Sublime, 67; en P. Dews, Logics of Disintegration, 128.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 20.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 20.
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zwangere leegte vóór elke aanknoping, gedreven als ze worden door het streven om te getuigen van
het wonder van de vrijheid, openheid en onbeheersbaarheid van elk gebeuren, dat niet het voorspelbare
gevolg is van een aanwijsbare oorzaak, maar de inbreuk van het ‘andere’ in ‘wat er is’. Doordat het
bewustzijn van deze vrijheid verbonden is aan het inzicht dat wat komen gaat aan elke beheersing
ontsnapt, gaat het echter vaak gepaard met ‘angoisse’.1 Het is deze angst die de totalitaire politiek
belooft weg te nemen door de ‘événements’ te ‘integreren’2 en ze een schijn van noodzakelijkheid te
geven. Het is dan ook logisch dat ze ernaar streeft om de avant-garde, die deze illusie verstoort, te
elimineren.
Behalve ‘l'instance politique’3 kan ook ‘de markt’ (het ‘economische genre’) haar regel aan de
kunst proberen op te leggen. De kunstproductie die voortvloeit uit ‘la demande qui émane d'un public,
réel ou virtuel, et qui se manifeste aujourd'hui sur le marché et par l'industrie culturels’4, is echter
doorgaans geen ‘academisch realisme’, maar ‘the eclecticism of consumerism’5, dat afgestemd is op
het ‘enjeu’ (winst maken) en de regel (tijd winnen) van het economische genre. Vanuit het standpunt
van ‘de markt’ schiet de avant-gardekunst hopeloos tekort. Haar onmogelijke streven om het ‘andere’
te presenteren dwingt haar tot een eindeloze, geduldige zoektocht naar haar nooit eens en voorgoed
formuleerbare regel en leidt bijgevolg tot groot ‘tijdverlies’ en een lamentabele ‘rendabiliteit’. De
vragen die de avant-garde probeert te beantwoorden, staan dan ook haaks op de vragen die ‘de markt’
stelt aan de kunst. Vraagt de eerste: ‘Wat is kunst? Wat betekent het om nu te schrijven, schilderen,
etc.?’, dan hangt het (bepalende) oordeel van de tweede af van het antwoord op vragen als: ‘Verkoopt
het? Bereik ik (snel) een publiek (van potentiële kopers)?’
Totalitaire politieke regimes en het kapitalisme zoals wij dat heden ten dage kennen, mogen
vanzelfsprekend onder geen beding met elkaar worden verward, maar stemmen wel hierin met elkaar
overeen dat ze zich allebei de totaliteit van het leven proberen toe te eigenen.6 Daaruit volgt dat ze
ook allebei principieel vijandig staan tegenover de avant-garde, die voor dat streven hinderlijk kan
zijn omdat ze een ‘verkeerde’, ‘slecht passende’ kunst voortbrengt. De ‘oplossingen’7 die ze elk voor
het ‘probleem’ van de avant-garde aandragen, lopen echter sterk uiteen. Een totalitair politiek regime
treedt doorgaans direct repressief op. Het nazisme, bijvoorbeeld, ‘brûle, assassine, exile les
avant-gardes’8. De strategie van het kapitalisme is subtieler en daardoor au fond ook efficiënter (‘mieux
adaptée’9): ze identificeert ‘kunst’ met ‘cultuur’10, die zich laat verwerken door de cultuurindustrie en
zo
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Cf. J.-F. Lyotard, L'inhumain, 140.
J.-F. Lyotard, Histoire universelle et différences culturelles, 566. Zie in dit verband ook Hoofdstuk 1.2.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 22.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 148.
J.-F. Lyotard, Presenting the Unpresentable: the Sublime, 68. Zie ook id., L'inhumain, 139.
Cf. J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 113 en 150. Overigens mogen ook de (door hun repressieve
karakter soms bedrieglijk op elkaar gelijkende) reacties van nazisme en stalinisme op de avant-gardekunst niet over
een kam geschoren worden. Cf. J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 21 en 86-87; en Hoofdstuk
1.3.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 22.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 114. Zie verder I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging,
25.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 22.
Die Lyotard in Le différend polemisch omschrijft als ‘la mise en circulation d'informations plutôt que le travail à
faire pour arriver à présenter ce qui n'est pas présentable’ (259).
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verzekerd is van een publiek, te weten het ‘consumentenpubliek’ (‘le marché de l'art et du livre’1),
dat kunstproducten consumeert als reizen naar Juan-les-Pins, stijlvolle kleren, mooi meubilair en
lekker eten.2 Het oordeel over het kunstwerk wordt in een dergelijke context in toenemende mate
bepaald door de hierboven geciteerde vragen: ‘Verkoopt het? Vindt het (snel) een publiek?’ De rest
is secundair, of de kunstenaar nu urinoirs en op een krukje gemonteerde fietswielen exposeert
(Duchamp), zichzelf met bloed en ingewanden van runderen overgiet (Nitsch), pornofoto's maakt
van zichzelf en ‘la Cicciolina’ (Koons) of imaginaire vliegmachines bouwt (Panamarenko). Gaat het
in al deze gevallen om kunst? Worden de zo-even genoemde producenten gedreven door het eindeloze
zoeken naar de regels van de kunst? Het maakt niet uit, als het maar ‘succes’ heeft. Als gevolg daarvan
verandert de kunst steeds meer in één grote simulatie, waarin ‘anything goes’ zolang het een publiek
vindt,3 en de waarde van kunstwerken steeds meer samenvalt met ‘(le) profit qu'elles procurent.’4
De voortbrengselen van de avant-garde, in Lyotards ogen de ‘ware’ moderne kunst, worden door
de cultuurindustrie geweigerd, geïsoleerd en genegeerd, of ze worden - vereenvoudigd en van hun
oorspronkelijke motivatie ontdaan - gerecupereerd als ‘waren’, waarin geïnvesteerd en waarop
gespeculeerd kan worden.5 De cultuurindustrie kan in sommige gevallen de productie van de
avant-garde immers heel goed gebruiken, omdat ze een onstilbare behoefte heeft aan nieuwe producten.
Deze kapitalistische ‘Innovation’6 mag echter niet worden verward met de ‘rusteloosheid’ die de
avant-garde naar steeds andere manieren laat zoeken om van het onpresenteerbare te getuigen. De
vernieuwing van ‘de markt’ richt zich immers uitsluitend op de verwachte reactie van het
(koopkrachtige) publiek. Het ‘nieuwe’ dat ‘de markt’, en inzonderheid de cultuurindustrie, presenteert
of exploiteert, valt dan ook altijd slechts gedeeltelijk samen met het radicaal ‘andere’ van de
avant-gardekunst, dat door zijn ‘vreemdheid’ en ‘onaangepastheid’ de potentiële consument kan
afschrikken en bijgevolg dysfunctioneel, inefficiënt en onrendabel dreigt te zijn. De ‘kapitalistische
vernieuwing’ vertoont zich daarentegen meestal als een zorgvuldig berekende ‘Dosierung von
Überraschung und Wohlbekanntem, von Information und Kode.’7 Een typerend gevolg hiervan is het
door Lyotard zo verafschuwde, op veilig spelende eclectische (‘postmodernistische’) ‘geknutsel’.8
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J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 23.
Lyotard hierover: ‘L'éclecticisme est le degré zéro de la culture générale contemporaine: on écoute du reggae, on
regarde du western, on mange du McDonald à midi et de la cuisine locale le soir, on se parfume parisien à Tokyo,
on s'habille rétro à Hong Kong, la connaissance est matière à jeux télévisés.’ (Le postmoderne expliqué aux enfants,
22)
Lyotard: ‘L'artiste, le galeriste, le critique et le public se complaisent dans le n'importe quoi’ (Le postmoderne
expliqué aux enfants, 23). Zie hierbij ook W. Welsch, Wege aus der Moderne [Einleitung], 19.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 23.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 114.
J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 164.
J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 164.
Cf. W. Welsch, Wege aus der Moderne [Einleitung], 32-33.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

162

In de huidige tijdsgeest meent Lyotard een steeds luider wordende roep om zekerheid te kunnen
vernemen - een
rappel à l'ordre, un désir d'unité, d'identité, de sécurité, de popularité (au sens de la
Oeffentlichkeit, de trouver un ‘public’). Il faut faire rentrer les artistes et les écrivains
dans le giron de la communauté, ou du moins, si l'on juge celle-ci malade, leur donner
la responsabilité de la guérir.1
Die roep verklaart volgens Lyotard de groeiende intolerantie tegenover en de modieuze ridiculisering
van de avant-garde. Die zou dan vervangen moeten worden door een kunst als ‘genot- en roesmiddel’,
‘medicatie’ of ‘therapie’.2 Van de markt en ook, zij het vooralsnog heimelijker en minder zelfverzekerd
- maar mogelijkerwijze over afzienbare tijd weer openlijk en dreigend -, van de ‘culturele politiek’
gaat een druk uit op de kunstenaars om werken te leveren die ‘publieksgericht’ en ‘welgevormd’
(‘bien formées’3) zijn, zodat het publiek erdoor gerustgesteld, getroost of bevredigd wordt.4 Deze
‘roep om eenheid’ is volgens Lyotard een uitvloeisel van het streven naar hegemonie van het
economische, respectievelijk het narratieve ‘genre’, dat - wanneer het succesvol is - aanleiding geeft
tot onrecht en zelfs tot ‘terreur’.5
Typerend voor de avant-garde is haar grote weerloosheid tegenover de hierboven geschetste vormen
van repressie, verdringing en recuperatie. Haar positie is er immers bijna altijd een van extreem
isolement.6 Door haar deformatie van de ‘werkelijkheid’ en haar voortdurende transgressie van de
gegeven regels én doordat ze er niet op uit is om zich te conformeren aan wat het publiek bevalt, maar
zich enkel afvraagt: ‘wat moet kunst hic et nunc zijn?’, kan ze zich, als een door de esthetica van het
verhevene gemotiveerde kunst, nooit, en zelfs niet als op een eindeloos uitgestelde horizon, beroepen
op een sensus communis: ‘the esthetics of the sublime [...] is not governed by a consensus of taste’7.
Dat leidt tot een fundamenteel gestoorde relatie met het publiek: ‘Les avant-gardes se coupent [...]
du public.’8 Het publiek ‘begrijpt’ de avant-gardewerken niet, en verwerpt ze omdat het ze alleen
maar lelijk, ergerlijk, verontrustend en/of obsceen vindt: ‘Ses oeuvres semblent au public de goût des
‘monstres’, des objets ‘informes’, des entités purement “négatives”’9 - kortom, het ervaart ze zoals
de ‘rohe Mensch’ de verheven natuurobjecten uit Kants ‘Analytik des Erhabenen’ ervaart: als
vormeloos, ondoelmatig en zelfs angstaanjagend.10 Dat
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J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 16. Zie ook ibidem 21.
Cf. J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 20.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 23.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 23.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.3.
Lyotard: ‘In dieser Situation der Isolation und des Unverständnisses ist die Avantgarde-Kunst verletzlich und der
Repression ausgesetzt.’ (Das Erhabene und die Avantgarde, 162)
J.-F. Lyotard, Presenting the Unpresentable: the Sublime, 67. Zie ook J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde,
162.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 133. Zie ook id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 21; en id., Presenting the
Unpresentable: the Sublime, 65.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 137. Zie ook id., Presenting the Unpresentable: the Sublime, 65 en 67; id., Das Erhabene
und die Avantgarde, 160; en W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 55-56.
De kortsluiting met het publiek reflecteert zich overigens ook in de afwijzende reactie van de gevestigde kritiek,
die over de ‘goede regels’ van de kunst waakt. Cf. J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 161.
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ze in de meeste gevallen schildert of schrijft ‘pour très peu’1, maakt de avant-garde tot een makkelijk
doelwit voor repressie of ten minste voor radicale afwijzing. De avant-gardekunst is gedoemd om
een marginale kunst te zijn, omdat ze niet of althans niet direct verkoopbaar is, geen aantoonbare
maatschappelijke relevantie bezit, voor niemand of ten hoogste voor een ‘elite’ bestemd lijkt te zijn,
er niet toe bijdraagt om de ‘Angst’2 voor de contingentie van de gebeurtenissen te milderen, etc. Dat
geeft aan de avant-garde ook haar (doorgaans ongewilde, maar anderzijds vaak ook gecultiveerde)
heroïsche component. De ‘offereconomie’ die het verhevene kenmerkt, krijgt dan ook soms zeer
concreet gestalte in de biografie van een groot aantal avant-gardekunstenaars. Zo fungeert de
avant-garde niet zelden behalve door het werk dat zij voortbrengt, ook door haar onaangepaste en
‘marginale’ maatschappelijke positie - de positie van een ‘étranger dans la maison’3 - als een teken
van het ‘andere’.

5. ‘melancholia’/‘novatio’
In wat voorafging hebben we ‘modern’ en ‘postmodern’ nogal eens door elkaar gebruikt, zodat enige
verwarring kan zijn ontstaan over wat Lyotard precies met deze termen bedoelt. Lyotard zelf
waarschuwt nadrukkelijk voor een gebruik ervan ter aanduiding van ‘perioden’, en dit met name
wanneer ze met betrekking tot de kunst worden gehanteerd. Weliswaar problematisch, maar toch niet
geheel verkeerd is de neiging tot periodisering wanneer ‘modern’ en ‘postmodern’ worden gebruikt
met betrekking tot het probleem van de moderniteit. In de context van die discussie omschrijft Lyotard
‘modern’ als ‘gekenmerkt door het geloof aan de grote emancipatorische vertellingen van de
moderniteit’, en ‘postmodern’ (logischerwijze) als ‘gekenmerkt door het verlies van het geloof aan
deze ‘grote vertellingen’. Welnu, ook al is het genoemde verlies hoegenaamd niet een universeel en
voor alle leden, geledingen en organisatievormen van de westerse ‘postindustriële’ samenlevingen
volstrekt synchroon verlopend proces geweest, toch meent Lyotard dat men op onze dagen vrij
algemeen van een ‘condition postmoderne’ kan spreken, die de ‘condition moderne’ zo goed als
geheel heeft afgelost. Ook al kunnen er dan geen twee netjes afgebakende perioden worden
onderscheiden, er is tenminste naar de tendens sprake van een opeenvolging.
Het onderscheid ‘modern’/‘postmodern’ dient volgens Lyotard in de kunsten echter een heel andere
betekenis te krijgen. Hij verwijst om dit te verduidelijken naar de twee momenten van het verheven
gevoel: pijn en plezier - pijn die het gevolg is van het onvermogen om het absolute, het radicaal
‘andere’, voor te stellen, plezier dat voortvloeit uit het feit dat we er desondanks steeds opnieuw en
op telkens weer andere manieren in slagen om op dat absolute te alluderen en het zo ten minste
voelbaar te maken. Welnu, volgens Lyotard bestaat het verschil tussen ‘moderne’ en ‘postmoderne’
kunstwerken in een verschil
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J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 161. Het citaat is van Cézanne.
J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 162.
J.-F. Lyotard, Heidegger et ‘les juifs’, 37.
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naar ‘accent’ of ‘modus’1, afhankelijk van welk ‘moment’, de pijn of het plezier, in het kunstwerk
domineert. Het ‘moderne’ kunstwerk zou dan gekenmerkt worden door het overwegen van de
‘melancholische’ component (‘mélancolie’2), het ‘postmoderne’ door de speelse en ‘uitbundige
vrolijkheid’3 van de ‘novatio’4. In het ‘moderne’ kunstwerk domineert de ‘pijn’ omdat het accent er
gelegd wordt ‘sur l'impuissance de la faculté de présentation, sur la nostalgie de la présence qu'éprouve
le sujet humain’5. Het postmoderne, daarentegen, legt het accent ‘sur la puissance de la faculté de
concevoir [...] et sur l'accroissement d'être et la jubilation qui résultent de l'invention de nouvelles
règles du jeu, pictural, ou artistique, ou tout autre.’6 Op grond van dit onderscheid noemt hij ‘de
romantiek’, Proust, Baudelaire, Caspar David Friedrich, Delacroix, de meeste Duitse expressionisten,
Malevitsj, De Chirico ‘modern’ en Joyce, Gertrude Stein, Braque, Picasso, Delaunay, Mondriaan,
Lissitsky, en Duchamp ‘postmodern’.7 Daarbij mag men niet uit het oog verliezen dat het onderscheid
slechts gradueel is. ‘Nostalgische’ en ‘vrolijke’ overtones zijn altijd samen en naast elkaar aanwezig,
niet alleen in dezelfde stroming of bij eenzelfde kunstenaar, maar heel vaak ook ‘dans la même oeuvre,
presque indiscernables’8. Beide polen behoren immers ‘konstitutiv zum Erhabenen. Man kann nur
eine Akzentuierung des einen oder des anderen Pols vornehmen, die den jeweils anderen jedoch
keineswegs verleugnen darf.’9
Het verschil tussen de ‘moderne’ en ‘postmoderne’ kunst komt op frappante wijze tot uiting in de
vorm van het kunstwerk. Lyotard probeert dit te laten zien aan de hand van een vergelijking tussen
Proust en Joyce: ‘Proust allègue l'imprésentable au moyen d'une langue intacte dans sa syntaxe et son
lexique et d'une écriture qui par beaucoup de ses opérateurs appartient encore au genre de la narration
romanesque.’10 Joyce, daarentegen,
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J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 30. Beardsworth spreekt van ‘a question of tone and style’ (On
the Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 52). Zie verder ook W. Welsch, Wege aus der Moderne [Einleitung],
31; en C. Pries, Das Erhabene [Einleitung], 26-27.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 30. Het gaat in dit geval uiteraard om de verheven ‘melancholie’,
die inderdaad het gevolg is van ‘[l]e désespoir de jamais pouvoir présenter dans la réalité quelque chose qui soit à
la mesure de l'Idée’ (J.-F. Lyotard, Le différend, 257).
I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 33.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 30.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 30. Zie ook A. Barron, Lyotard and the Problem of Justice,
39.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 30. Zie ook A. Barron, Lyotard and the Problem of Justice,
39. Op dit plezier wordt al geanticipeerd in La condition postmoderne, waar Lyotard schrijft: ‘L'invention continuelle
de tournures, de mots et de sens qui, au niveau de la parole, est ce qui fait évoluer la langue, procure de grandes
joies.’ (23)
Het onderscheid ‘melancholia’/‘novatio’ wordt al aangekondigd in het werk uit de jaren zeventig, waar Lyotard
aan het verlangen twee ‘aspecten’ toeschrijft: ‘desire as a longing for the lost object represented in phantasy, [...]
as negativity, and desire as the positive energy which disrupts discourse in order to embody the figurality of phantasy.’
(P. Dews, Logics of Disintegration, 131) Zie hierbij ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 15-18.
Cf. J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 30-32; id., L'inhumain, 138; id., Presenting the Unpresentable:
the Sublime, 68; en R. Beardsworth, On the Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 51.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 31.
C. Pries, Das Erhabene [Einleitung], 27.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 31.
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fait deviner l'imprésentable dans son écriture même, dans le signifiant. La gamme des
opérateurs narratifs et même stylistiques connus est mise en jeu sans souci de maintenir
l'unité de tout, de nouveaux opérateurs sont expérimentés. La grammaire et le vocabulaire
de la langue littéraire ne sont plus acceptés comme des données, ils apparaissent plutôt
comme des académismes, des rituels issus d'une piété [...] qui empêche que l'imprésentable
soit allégué.1
Het ‘moderne’ verheven kunstwerk blijft ten minste naar de vorm behoren tot de esthetica van het
schone:
l'esthétique moderne est une esthétique du sublime, mais nostalgique; elle permet que
l'imprésentable soit allégué seulement comme un contenu absent, mais la forme continue
à offrir au lecteur ou regardeur, grâce à sa consistance reconnaissable, matière à
consolation et à plaisir.2
Een aldus geconcipieerde verheven kunst herinnert aan Kants opvatting over de limieten waarbinnen
het verhevene in de kunst moet optreden: ze mag verheven objecten voorstellen en op het
onpresenteerbare alluderen, maar enkel binnen de grenzen van de ‘goede smaak’. Het verhevene in
de kunst heeft hier dan ook enkel betrekking op ‘le sujet’3. Naar de formele uitwerking moet het
kunstwerk echter onderworpen blijven aan het regime van de esthetica van het schone.4 Het
‘postmoderne’ verhevene in de kunst, daarentegen, is dat wat
allègue l'imprésentable dans la présentation elle-même; ce qui se refuse à la consolation
des bonnes formes, au consensus d'un goût qui permettrait d'éprouver en commun la
nostalgie de l'impossible; ce qui s'enquiert de présentations nouvelles, non pas pour en
jouir, mais pour mieux faire sentir qu'il y a de l'imprésentable.5
De door de esthetica van het verhevene gemotiveerde moderne kunst zoals we die hierboven hebben
behandeld, leeft zich met aanstekelijk plezier uit in de aanhoudende ‘invention of new rules, of new
forms’6 en geeft dan ook veel meer blijk van een streven naar novatio dan van een neiging tot
melancholia. Dat belet echter niet dat ook zij een nostalgisch (‘romantisch’7) ‘moment’ heeft. Zoals
gezegd is het verschil tussen ‘moderne’ en ‘postmoderne’ kunst immers alleen een verschil in ‘accent’,
wat betekent dat telkens beide momenten, zij het verschillend geproportioneerd, aanwezig moeten
zijn. De ‘postmoderne’ kunst is niet zonder nostalgie. Ze is gewoon ‘peu nostalgique’.8
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J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 32.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 32.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 138.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.3.5.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 32-33. De ‘postmoderne’ kunst probeert het
onpresenteerbare met andere woorden voelbaar te maken ‘dans la matière même du travail artistique’ (id.,
L'inhumain, 138). Cf. hierbij ook G. van den Abbeele, Up Against the Wall: the Stage of Judgment, 96-97;
en E. Steuerman, Habermas vs Lyotard, 114.
E. Steuerman, Habermas vs Lyotard, 114.
Cf. J.-F. Lyotard, L'inhumain, 138. Zie ook id., La philosophie et la peinture à l'ère de leur expérimentation, 477;
en id., Presenting the Unpresentable: the Sublime, 68.
J.-F. Lyotard, L'inhumain, 139. Mijn cursief. Zie verder ook E. Steuerman, Habermas vs Lyotard, 114.
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Zoals gezegd concipieert Lyotard het onderscheid ‘modern’/‘postmodern’ met name met betrekking
tot de kunsten niet als ‘une sorte de périodisation d'un passage d'une esthétique du sublime nostalgique
à une esthétique d'un sublime gai.’1 Hij wijst er zelfs op dat het onderscheid tussen beide tot op grote
hoogte los kan worden gezien van het probleem van de moderniteit: ‘dans l'écriture [...] quelle que
soit son époque dans l'histoire des littératures, des arts et des idées, on pouvait toujours trouver un
exemple de l'un, du sublime nostalgique, et un exemple de l'autre.’2 Dat belet niet dat, wanneer men
de begrippen ‘modern’/‘postmodern’ en het daaraan verbonden ‘accentverschil’ toch in verband
brengt met het probleem van de moderniteit, men tot de vaststelling moet komen dat het ‘accent’ van
de recente kunst in de ‘postmoderne’ samenlevingen naar de novatio tendeert, ook al worden er ook
vandaag nog perfect ‘moderne’ werken gemaakt. Tot slot, nog eens voor alle duidelijkheid: de meeste
‘modernistische’ kunst is volgens Lyotard ‘postmodern’.3
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J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 78. Zie ook R. Beardsworth, On the Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated
Judgement, 52. Crowther geeft andermaal blijk van de oppervlakkigheid en onvolledigheid van zijn Lyotardlectuur
door Lyotard juist dit verwijt, dat hij zich aan zo'n ‘moderne’ periodisering bezondigt, naar het hoofd te slingeren.
Cf. Les Immatériaux and the Postmodern Sublime, 196
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 79.
Cf. hierbij W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 8; en W. Welsch, Wege aus der Moderne [Einleitung], 31.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

167

Hoofdstuk 4. Operationalisering: Van Ostaijen en de esthetica van het verhevene
Onze behandeling van de verheveneproblematiek bij Kant en Lyotard moet ons nu in staat stellen om
Van Ostaijens werk in het licht van deze problematiek te lezen. We zullen onze aandacht daarbij in
hoofdzaak op twee punten concentreren.
Ten eerste willen we aantonen dat Van Ostaijens beroemde ‘desillusie’, die in de ‘Berlijnse tijd’
een aanvang neemt en kort daarna haar volledige beslag krijgt, niets anders is dan de ontmaskering
van de ‘transcendentale illusie’ waarop zijn denken tot dan toe had berust.1 Door deze ‘ontnuchtering’
verandert zijn denken van een illusoir-idealistisch in een lucide, ‘kritisch’ denken. Aansluitend hierbij
willen we aannemelijk maken dat, parallel aan deze Wende, Van Ostaijens creatieve werk overgaat
van het regime van de esthetica van het schone naar dat van de esthetica van het verhevene.
Ten tweede willen we beargumenteren dat de opvattingen van de late Van Ostaijen over de drijfveer
van zijn kunstenaarschap tot op grote hoogte overeenstemmen met Lyotards beweringen over de
motivatie van de avant-gardekunst door de esthetica van het verhevene. Tevens willen we onderzoeken
op welke uiteenlopende manieren deze drijfveer van betekenis is voor het creatieve proces van de
Nagelaten gedichten.
In dit hoofdstuk zullen we kort op beide punten ingaan. Dit zal ons toelaten om een korte synopsis
te formuleren van de veronderstellingen waarvan we voor ons onderzoek van Van Ostaijens werk
zullen uitgaan. Vervolgens zullen we kort aangeven hoe dit proefschrift verder zal worden opgebouwd.

1. Van ‘transcendentale illusie’ naar ‘kritiek’
Het impliciete uitgangspunt van onze bespreking vormt het theoretische en kritische werk van Van
Ostaijen uit de periode 1917-1918, dat wil zeggen het werk uit de Sienjaal-tijd. Van Ostaijens artistieke
onderneming is in deze jaren geheel ingebed in een ‘modern’ streven naar ‘vergeestelijking’ en
‘moralisering’ van de wereld. Zijn oordeel over de kunst wordt zelfs in de eerste plaats bepaald door
de vraag naar de bijdrage die ze levert aan de verzoening van werkelijkheid en idee. De Van Ostaijen
uit de Sienjaal-tijd ziet dan ook geen radicale incommensurabiliteit tussen het reële en het ideële, wat
betekent dat hij op dit moment in zijn ontwikkeling verblind is door de ‘transcendentale illusie’.
Uit de Sienjaal-gedichten valt af te leiden dat de kunst volgens Van Ostaijen moet bijdragen aan
dit streven naar een verzoening van idee en werkelijkheid door het creëren van ‘eenheidservaringen’,
in casu ervaringen van ‘eenwording met de buitenwereld’2 en van een gevoelsgemeenschap met andere
mensen. Hiermee hebben we meteen de centrale opdracht en

1
2

Over de ‘transcendentale illusie’ zie 1.5.
G. Borgers, Kroniek van Paul van Ostaijen, 41.
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het grote thema van Het Sienjaal aangegeven: ‘de kosmos, de mensen en zichzelf omscheppen tot
één volkomen harmonie’1. Van Ostaijens kunst uit de Sienjaal-periode staat dan ook geheel onder het
regime van de esthetica van het schone, die het opwekken van dergelijke eenheidservaringen als het
‘enjeu’ van de kunst aanwijst. Dit kan ons overigens niet verbazen. We hadden immers gezien dat de
esthetica van het schone uitermate bruikbaar is voor een illusoir ethisch-politiek unificatieproject.2
Overigens wordt ook al het in 1916 verschenen Music-hall door de esthetica van het schone
gemotiveerd. Het verschil met Het Sienjaal is dat de verzoening (de unanime) tussen mens en ding
en tussen mensen onderling hier doorgaans als een ‘alsof’-verzoening wordt opgevat, die voor korte
tijd soelaas biedt voor de feitelijke gescheidenheid van ‘ik’ en ‘buiten-ik’.3 Bij de Van Ostaijen uit
de Sienjaal-tijd, daarentegen, wordt de verzoening die de schoonheidservaring kan bieden, gezien als
een voorafspiegeling van of een allusie op een werkelijk en in een afzienbare toekomst te bereiken
‘Doel’, het definitieve dichten van de kloof tussen idee en realiteit, die voor een tijdelijke divergentie
wordt gehouden. De gedistantieerde en ironische dandy uit Music-hall, die zich tevreden stelt met
surrogaatervaringen van eenheid en samenhorigheid, verandert in Het Sienjaal in een breedsprakige
predikant, die de nakende verwezenlijking van de heilstaat, de synthese van idee en werkelijkheid,
aankondigt.
Eerder hebben we erop gewezen dat een streven dat erop gericht is om een idee te realiseren, tot
‘sublieme effecten’ leidt en daardoor bedreigend kan zijn voor het bestaande.4 Bij de Van Ostaijen
uit de Sienjaal-tijd neemt de offereconomie van het verhevene de gestalte aan van een hele cultus van
leed, extreem heldendom en zelfverloochening en een neiging tot verdachtmaking, kastijding en zelfs
vernietiging van de bestaande werkelijkheid als de ‘prijs’ die voor de verwezenlijking van het ideaal
nu eenmaal betaald moet worden. De Van Ostaijen van de Sienjaal-periode identificeert zich met de
rol van messiaans offerlam, en daarmee tegelijk ook met die van ‘grote voorganger’ - van
‘avant-gardist’ in de oorspronkelijke zin van het woord: hij die ‘vóór is’ op de anderen en hen ‘de
weg wijst’. Deze aanspraken komen onder meer tot uiting in de rol die de vroege Van Ostaijen zich
toedicht als ‘leidinggevend theoreticus’, en in zijn dogmatisch-doctrinaire intolerantie voor wie het
met zijn ‘overtuigingen’5 - d.i. zijn opvattingen over de ‘juiste’ manier om de idee te realiseren - niet
eens is.
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P. Hadermann, De kringen naar binnen, 47. Zie verder ook T. Vaessens, De esthetische uitdrukking van een
idealistische beslissing, 68.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.6.1.
Cf. b.v. het slot van het vierde gedicht uit de ‘Music-hall’-cyclus: ‘En jij, kino, sterkt me voor ‘n korte stonde/ In
die hoop, zachte illuziestonde’ (I, 19; mijn cursief). Hadermann spreekt in verband met Music-hall dan ook van een
‘bewust onderhouden illusie’, die altijd in contrast met ‘de ware wereld’ wordt gedacht - een contrast dat de spreker
toelaat om tegelijk ‘een kritische kijk te bewaren [...] en toch volledig in de algemene roes te worden opgenomen’
(De kringen naar binnen, 21). Zie verder ook ibidem 46; A.C.M. Meeuwesse, Muziek en taal, 12; A. Westerlinck,
Een visie op Paul van Ostaijen, 180-181; K. Versluys, Beyond the Occupied City, 197; en J. Bogman, De stad als
tekst, 18-20.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.5. en Hoofdstuk 2.6.1.
Zoals we zullen zien (cf. Deel II. Hoofdstuk 3.3.) is dit de term die de late Van Ostaijen gebruikt ter aanduiding
van verblinde, dogmatische en voor het reële vernietigende opvattingen.
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Hoewel we ons ervoor willen hoeden om een bedrieglijk causaal verband te leggen tussen Van
Ostaijens illusoire idealisme en gegevens uit de biografie, toch moeten we tot de vaststelling komen
dat de sublieme offereconomie zich ook in de biografie reflecteert: Van Ostaijens door idealistische
zelfverloochening gemotiveerde optreden komt hem op een gevangenisstraf te staan,1 kost hem zijn
baan en zorgt ervoor dat hij het land moet ontvluchten om in de ellende van het naoorlogse Berlijn
te gaan overleven.2 Zijn verblinde inzet voor de presentatie van de idee gaat dus ten koste van het
‘reële’, en in de eerste plaats ten koste van hemzelf als ‘empirisch subject’. Terugblikkend op deze
periode komt Van Ostaijen later zelf tot die conclusie - dat hij zich door zijn idealisme heeft laten
‘duperen’.
In de loop van de Berlijnse tijd en in de eerste jaren daarna groeit bij Van Ostaijen allengs het inzicht
in de onmogelijkheid van de realisering van de idee en in de onwenselijkheid van elk verblind streven
daarnaar. De ‘crisis’ die hiervan het gevolg is en die een beweging veroorzaakt ‘in the direction of
total abnegation and despair’3, wordt in het creatieve werk gedocumenteerd door een duidelijke breuk
in zijn proza - het stopzetten van het werk aan een nog zeer hooggestemde en idealistische roman en
het schrijven van de eerste grotesken - en door de gedichten van De feesten van angst en pijn en vooral
Bezette stad,4 en loopt zelfs uit in een periode van zo goed als volledig ‘zwijgen’. De uitweg uit deze
‘crisis’ wordt, net als dat bij de Lyotard van de late jaren zeventig het geval was, gewezen door Kant,
wiens kritische filosofie hem de mogelijkheid reveleert om het reële en het ideële samen te denken
zonder aan hun radicale onderlinge heterogeniteit afbreuk te doen. Met Kant accepteert Van Ostaijen
voortaan de radicale onkenbaarheid van het bovenzinnelijke en daarmee ook de onherroepelijke
onrealiseerbaarheid van ideeën. Tussen de domeinen van het verstand (dat door middel van begrippen
de zinnelijkheid kent) en de rede (die met haar ideeën het onkenbare bovenzinnelijke denkt) gaapt
een kloof die niet gedicht kan worden. Met de aanvaarding van Kants strikte afbakening van het
domein van de kennis verwerft Van Ostaijen een klaar inzicht in de transcendentale illusie waaraan
hij tot dan toe ten prooi was. Tegelijk wordt hij zich bewust van de beperktheid van onze kennis: er
is altijd een ‘meer’, dat we nooit zullen kunnen presenteren en dus ook nooit kunnen kennen. Vanuit
dit inzicht bekritiseert hij niet alleen elk verblind idealisme, maar ook de arrogantie van positivismen,
die zich alleen interesseren voor wat object van kennis is en al wat daarbuiten valt afdoen als ‘onwaar’,
‘onwetenschappelijk’ en ‘onbelangrijk’. De late Van Ostaijen, die zich scherp bewust is van ‘de
relativiteit van zijn weten’5, rekent het tot zijn kritische taak om aan dat ‘andere’ te herinneren.
Van Ostaijens ‘ontnuchtering’ leidt ook tot een ingrijpende herziening van zijn houding met
betrekking tot het historisch-politieke. Die komt onder meer tot uiting in een afwending van het
directe, ‘positieve’ engagement. Van Ostaijen geeft zijn dromen over het
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Cf. hierbij G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 146, 185 en 408.
Zie hierbij ook P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 15-16.
E. Strietman, Occupied City: Ostaijen's Antwerp and the Impact of the First World War, 133.
Beide bundels worden door Hadermann dan ook omschreven als ‘le moment du désespoir’ in Van Ostaijens werk.
(A propos d'‘Un débat littéraire’, 31) Zie hierbij ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 313-314.
A.T.W. Bellemans, Poëtiek van Paul van Ostaijen, 7.
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bereiken van het ‘uiteindelijke doel’ van de geschiedenis en het verwezenlijken van ‘de’ gemeenschap
op, bekritiseert vanuit het besef van de onpresenteerbaarheid van het object van de idee allerlei
verblinde pogingen om dat object toch te realiseren en wijst op de vernietigende gevolgen die dergelijke
pogingen kunnen hebben in de realiteit. Tegelijk echter weigert hij om het bestaande zonder meer te
aanvaarden, en blijft hij zich oriënteren op het ideële. De functie die het (‘voor ons’ volstrekt ‘lege’,
en dus enkel negatief te denken) ideële domein bij de late Van Ostaijen vervult, is vergelijkbaar met
die van Kants ‘hoogste goed’: in beide gevallen moet de gerichtheid op het ideële het besef scherpen
dat ‘wat is’ niet samenvalt met ‘wat behoort te zijn’, en ervoor zorgen dat het ideaal - ook al kan het
niet worden verwezenlijkt - ten minste ‘in de geesten’ leeft.
Van Ostaijens streven blijft dus gericht op de realisering van het ideële en van de ‘vrije’ causaliteit,
maar net als bij Kant is dit streven nu verbonden aan het inzicht in de onbereikbaarheid van deze
realisering. Toch mag Van Ostaijens positie in dezen niet helemaal met de kantiaanse worden
geïdentificeerd. Zijn opvatting van ‘vrijheid’ lijkt immers aanzienlijk te verschillen van die van Kant,
voor wie ‘vrijheid’ het zich verheffen boven de ‘natuur’ van de zinnelijke neigingen is.1 Zoals Lyotard
lijkt Van Ostaijen, die na zijn ‘desillusie’ kennelijk schoon genoeg heeft van alle oproepen tot
opoffering voor het hogere, ‘vrijheid’ veeleer te zien als datgene wat aan concepten, regels en
voorschriften ontsnapt.2 Meer dan eens suggereert hij dan ook dat hij met Kants categorische imperatief
niet hoog oploopt. In de plaats daarvan geeft hij gehoor aan een appel dat veel gelijkenis vertoont
met Lyotards ‘postmoderne categorische imperatief’, die opdraagt om te ‘témoigner du différend’.3
Niet Kants beheersing van de neigingen lijkt de late Van Ostaijen na te streven, maar veel meer het
openhouden van de mogelijkheid van alternatieven en het herinneren aan de rechten van het singuliere
en het ‘nog-niet-betekende’. Er is de late Van Ostaijen veel aan gelegen om normen en regels aan
hun relativiteit te herinneren, de begrensdheid van onze kennis aan te tonen en
‘werkelijkheidsconstructies’ op hun afhankelijkheid van de aan elke betekenis ontsnappende ‘materie’
te wijzen. Daarmee behoudt Van Ostaijens denken ook na zijn ‘desillusie’ een kritisch potentieel ja, men zou kunnen zeggen dat het pas nu in de ware zin van het woord ‘kritisch’ wordt, omdat het
zijn eigen ‘onkritische’ verblinding door de transcendentale illusie heeft ingezien. Het wijst niet langer
op het ideële ‘Goede Doel’ en de ‘juiste’ middelen om het te realiseren, maar herinnert permanent
aan het absolute in zijn onpresenteerbaarheid. Van de late Van Ostaijen moet dan ook geen heilsleer
of een (revolutionair dan wel reformistisch) programma worden verwacht. Van een ‘pontifex’ (‘paus
van Ostaijen’ (IV, 329)) is hij een ‘onserieuze’, flexibel oordelende ‘agitator’ en ‘Experimentator’4
geworden. Nam de vroege Van Ostaijen nog de pose aan van een die voorgaat op de weg naar de
verwezenlijking van de idee, dan opteert hij nu voor een kantiaanse ‘grenspositie’ tussen het ideële
en het reële - een positie die door Lyotard zou worden omschreven als een ‘agiteren’, een ‘in suspens’
opgehangen blijven boven de kloof
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Cf. hierbij Hoofdstuk 2.5.1.
Over Lyotards vrijheidsopvatting zie Hoofdstuk 1.6.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.3. en 1.5.
F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 8. Voor Lyotards gebruik van deze termen zie Hoofdstuk 1.4. en 1.5.
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tussen beide.1 Van Ostaijen zelf spreekt van een houding van ‘distans’2 tegenover het bestaande. Hij
kiest bewust voor ‘afzijdigheid’ en marginaliteit, vanuit het streven om naar het ideële ten minste te
verwijzen. Deze houding doet sterk denken aan de door Kant beschreven ‘verheven’ misantropie en
terugtrekking uit de samenleving uit droefheid en desillusie over de fundamentele onvolkomenheid
van de mensen.3
Parallel aan Van Ostaijens integratie van de hierboven geschetste kantiaanse grondgedachten in
zijn denken gaan zijn kunstopvattingen en zijn creatieve praxis over van het regime van de esthetica
van het schone naar dat van de esthetica van het verhevene. Het verheven gevoel is zoals we hebben
gezien immers juist op de genoemde grondgedachten gefundeerd: het is het ‘esthetische’ effect van
het onvermogen dat aan het licht komt wanneer een presentatie wordt geëist van het onpresenteerbare
object van een idee.4 Deze overgang naar de esthetica van het verhevene is overigens wat we in het
licht van de in Hoofdstuk 2.6. gedane vaststellingen konden verwachten. Zoals gezegd kan de esthetica
van het schone bruikbaar worden gemaakt voor een illusoir-idealistisch denken. Wanneer Van Ostaijen
de vergissing doorziet waarop dit denken berust, wijst hij ook de esthetica af die die vergissing in de
hand werkt en wendt hij zich naar de esthetica van het verhevene, die onverenigbaar is met een
dergelijk ‘verblind’ denken.5 De late Van Ostaijen ontzegt zich daarmee rigoureus de troost van alle
vermeende verzoeningen tussen ‘werkelijkheid’ en ‘geest’, ook wanneer het maar om de
‘quasi-verzoeningen’ van de esthetische ervaring gaat.
Beweren we hiermee nu dat Borgers ongelijk heeft wanneer hij stelt dat de romantische ‘drang tot
versmelting [...] het thema van zijn gehele werk’6 vormt? In het geheel niet! De ‘geste’ van het verheven
gevoel, die Van Ostaijens late werk karakteriseert, bevat wel degelijk ook een beweging in de richting
van eenheid en harmonie (het streven naar aanschouwelijke presentatie van de idee, d.i. naar de
verzoening van verbeeldingskracht en rede, zinnelijkheid en het bovenzinnelijke), maar die beweging
is altijd onlosmakelijk verbonden aan een fnuikende ‘tegenbeweging’ (het onvermijdelijke mislukken
van de geëiste presentatie, ten gevolge van de radicale onverzoenbaarheid van beide vermogens en
van de heterogeniteit van de domeinen waarvoor ze bevoegd zijn). Van Ostaijen gebruikt het verheven
gevoel zoals Kant en Lyotard dat doen: als een esthetisch ‘teken’ dat in het aanwezige op het ‘andere’
alludeert, zij het dan wel als op datgene wat radicaal afwezig moet blijven. Van Ostaijens Wende naar
de esthetica van het verhevene ‘signaleert’ dan ook tevens de overgang van een identiteitsdenken
naar een differentiedenken, zoals ook Lyotards belangstelling voor de verheveneproblematiek bij
Kant vooral resulteert in een lectuur van Kant als differentiefilosoof.7
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Cf. hierbij Hoofdstuk 1.5.
Cf. bijvoorbeeld IV, 343. Carroll spreekt overigens ook in verband met Lyotards positie van een ‘distance’
(Paraesthetics, 30).
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.6.2.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.3.3.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.3.5. en 2.6.2.
G. Borgers, Inleiding voor het geëerd publiek, 8.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.1.
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2. Van Ostaijen en de esthetica van het verhevene
De verheveneproblematiek wordt door Van Ostaijen zelf nergens expliciet gethematiseerd.1 Dit
bevestigt Lyotards bewering dat er, ook al kan de kunst van de avant-garde worden beschouwd als
een concrete uitwerking van enkele grondgedachten uit Kants ‘Analytik des Erhabenen’, zelden sprake
kan zijn van een ‘direkte, empirisch beobachtbare Beeinflussung’2. Dat Van Ostaijen zich niet als
zodanig met deze problematiek heeft beziggehouden, belet dan ook niet dat de manier waarop hij
zich over de drijfveer van zijn creatieve praxis uitlaat, sterk doet denken aan Lyotards hierboven
beschreven opvattingen over de moderne kunst en haar motivatie. Ook de late Van Ostaijen ziet het
als de ‘taak’ van de ‘ware’ kunstenaar om toespelingen te maken op wat radicaal afwezig moet blijven.
Deze imperatief vormt de motivatie van talrijke kenmerken van zijn ‘definitieve’ denken over poëzie,
zoals de principiële ‘rusteloosheid’ van zijn ‘reflectie’, zijn weigering om regels te formuleren voor
zijn ‘zuivere lyriek’ en aldus uit zijn creatieve ‘onderzoek’ een ‘resultaat’ af te leiden,3 zijn zin voor
transgressie en het uitproberen van nieuwe artistieke mogelijkheden, zijn voorliefde voor het
verrassende, het afwijkende en wonderlijke, zijn visie op het gedicht als een contingent en
onvoorspelbaar ‘gebeuren’ onder de modus van de ‘futur antérieur’, zijn belangstelling voor de
woorden als ‘chose’ en niet als transparante, zichzelf ten behoeve van de betekenis effacerende tekens,
zijn inzicht in de unieke spanning die wordt opgeroepen door een specifieke, onverwisselbare
configuratie van woorden, etc.4
Voorts willen we laten zien dat de poëzie van de late Van Ostaijen een aantal kenmerken vertoont
die een grote consistentie krijgen wanneer men ze probeert te begrijpen vanuit de motivatie door de
esthetica van het verhevene. Deze motivatie manifesteert zich met name in het ‘Thema der Unform’,5
waarop in de Nagelaten gedichten op de meest uiteenlopende manieren wordt gevarieerd. Ten behoeve
van de overzichtelijkheid van de uiteenzetting zullen we die ‘variaties’ in twee categorieën
onderverdelen.
De eerste van die categorieën heeft betrekking op de ‘sublimity as a feature of content’6. De esthetica
van het verhevene lijkt immers de ‘stofkeuze’ van veel Nagelaten gedichten te motiveren. Dit resulteert
in een uitgesproken voorkeur voor vormeloze objecten en voor objecten die onderworpen worden
aan een proces van deformatie of die ‘nauwelijks’ (‘nog niet’ of ‘haast niet meer’) vorm hebben.
Voorts verschijnen in de Nagelaten gedichten
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Wat zoals we in Deel II. Hoofdstuk 2. zullen zien nog niet betekent dat er nergens in Van Ostaijens werk sporen
van zijn terug te vinden.
J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 160. Zie ook Hoofdstuk 3.3. Lyotards enige voorbeelden van
moderne kunstenaars bij wie de problematiek expliciet ter sprake komt, zijn Apollinaire en Barnett Newman. Cf.
Het ogenblik, Newman, 102-103; Das Erhabene und die Avantgarde, 151-154; en Das Undarstellbare - wider das
Vergessen, 320.
Met Brunclair: ‘Meer dan wie ook had hij het pijnbesef dat ieder vers hem terugstelde aan de meet van het gestadige
herbegin.’ (In memoriam Paul van Ostayen, 145-146) Zie in dit verband ook G. Borgers, Inleiding voor het geëerd
publiek, 7. Huysseune schrijft over de late Van Ostaijen: ‘Van Ostaijen produceert [...] geen gesloten systeem van
regels en normen. Behoren tot de avant-garde staat voor hem niet gelijk met de geschiedenis afsluiten en het
proclameren van een exclusieve waarheid.’ (Paul van Ostaijen of de dubbelzinnige avant-gardist, 713; zie ook
verder aldaar)
Vergelijk hiermee: Hoofdstuk 3.3.
Zie hierover Hoofdstuk 3.3.
P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 160.
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geregeld ook objecten die - afhankelijk van de ‘horizon catégoriel’ waarin ze optreden - op nog andere
manieren als strijdig met de interesse van de zinnen en daardoor ook als verheven kunnen worden
ervaren.1
De tweede tendens die in de variaties op het ‘Thema der Unform’ kan worden onderscheiden, is
die welke leidt tot de ‘sublimity of expression’2. Ze kan tot uiting komen in de deformatie van de
normale ‘werkelijkheidsconstructie’ - in de ontwrichting van ruimte en tijd3 en in de negatie van
‘logica’ en ‘natuurwetten’. Daarnaast en in samenhang daarmee doet de Van Ostaijen van de Nagelaten
gedichten vaak de ‘realistische’ conventies en presentatiemiddelen geweld aan, en neigt hij in een
aantal gevallen naar abstractie (‘armoede van het onderwerp’) en ‘negative Darstellung’. De neiging
tot het minimale waar we eerder al met betrekking tot de voorgestelde objecten op hadden gewezen,
laat zich ook vaststellen aan de materiële gestalte van de gedichten zelf. Heel wat Nagelaten gedichten
zijn minimale ‘presentaties’, onooglijke ingrepen aan de rand van het niets, zij het ook weer op
verschillende manieren: doordat het om erg korte gedichten gaat, doordat de gedichten met heel
beperkte middelen of een ‘arme’ woordenschat werken, door hun monotonie naar ritme en klank,
etc.4
De met Van Ostaijens zin voor transgressie samenhangende tendens tot ‘deformatie’ komt ook tot
uiting in zijn vaak weinig zachtzinnige omgang met de taal en de literaire traditie, en niet zelden ook
met het eigen werk. Over het algemeen spreekt uit het werk van de late Van Ostaijen een consequente
ongehoorzaamheid aan de regels en normen van zowat elk ‘genre’ dat hij hanteert. Veel van zijn
Nagelaten gedichten zijn daardoor opzettelijk ‘ondoelmatig’ en ‘niet-welgevormd’, met name wanneer
men ze leest tegen de achtergrond van de toen dominante normen (‘begrippen van volkomenheid’)
en ‘aanknopingsregels’.5 Doet men dit niet, dan wordt de offereconomie van het verhevene, waarin
de ‘vorm’ (het bestaande, het zichtbare, het regelmatige, het doelmatige, het betekenisvolle)
geslachtofferd moet worden om op het radicaal vormeloze (het ‘niets’, het onzichtbare, het afwijkende,
het ondoelmatige, het betekenisloze) te alluderen, niet gerealiseerd. Hierdoor worden deze gedichten
losgekoppeld van hun motivatie - getuigenis te zijn van ‘het andere’ - en worden ze niet langer
‘verheven’ maar veeleer ‘mooi’ of zelfs hooguit ‘bekoorlijk’ of ‘plezierig’ gevonden.6 Dat is dan ook
het lot dat Van Ostaijens late gedichten bij het ‘grote publiek’, maar ook en zelfs bij de kritiek en in
de literatuurwetenschap al snel beschoren is geweest. Zoals de ‘verheven’ abstracte kunst uit het begin
van deze eeuw gemakkelijk voor een
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Vergelijk hiermee: Hoofdstuk 2.3.2., 2.3.5. en 2.5.3. en Hoofdstuk 3.3.
P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 160. Dit is volgens Crowther dan ook het ‘eigenlijke’
artistieke verhevene, omdat het niet afhankelijk is van ‘intrinsically sublime subject-matter’ (ibidem).
Immers: ‘c'est l'espace et le temps qu'il faudrait dépasser, “surplomber”, afin de pouvoir présenter une Idée’ (L.
Ferry, Homo Aestheticus, 138). Ook Lyotard wijst erop dat veel avant-gardistische kunst de tijdruimtelijke
‘Formsynthesen zum Scheitern bringt’ (Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 322). Over de ontwrichting van
de temporele synthese in het verheven gevoel zie verder ook KdU A 98-99/B 99-100; J.-F. Lyotard, Leçons sur
l'Analytique du sublime, 174-179; id., Heidegger et ‘les juifs’, 59-60; en R. Makkreel, Imagination and Interpretation
in Kant, 67-68 en 73f.
Vergelijk hiermee: Hoofdstuk 3.3.
Vergelijk hiermee: Hoofdstuk 3.3.
Over de ‘kwetsbaarheid’ van de verheven kunst zie Hoofdstuk 2.5.3. en Hoofdstuk 3.3.
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formalisme kon worden gehouden,1 zo werd ook Van Ostaijens late poëzie al snel afgeschilderd als
slechts een bijzondere vorm van ‘l'art pour l'art’, vrijblijvende ‘Spielerei’ of een loutere
‘grensmogelijkheid’2 van de poëzie. Dat heeft er trouwens toe geleid dat, in de jaren waarin de
autonomiebewegingen in de literatuurwetenschap hoogtij vierden en zelfs nog geruime tijd nadien,
de late Van Ostaijen vaak als een formalist en een ‘exponent van de autonomistische poëtica’3 werd
gepercipieerd. Pas de laatste jaren komt daar weer enige verandering in.4
Zoals we in Hoofdstuk 3.4. hebben gezien roept de avant-gardistische hang naar kritische ‘deformatie’
en de daaraan verbonden weigering om ‘goede vormen’ te produceren, reacties op van afwijzing,
uitsluiting en agressiviteit. Dat is in het geval van Van Ostaijen niet anders. Zijn ‘negativiteit’ en
‘distans’ dreven hem in zijn latere jaren in een ‘splendid isolation’5 in de toenmalige
Vlaamse/Nederlandse literatuur, zowel ten opzichte van zijn voorgangers als van zijn generatiegenoten.
Door zijn weigering om te schrijven als Van de Woestijne (de dominante Vlaamse dichter van dat
ogenblik), als het populaire biedermeierdichteresje Alice Nahon, als de op een positieve wijze
geëngageerde Wies Moens of als de dito Van Ostaijen uit de Sienjaal-tijd, kortom door zijn weigering
om ‘serieus’ te zijn, beroofde Van Ostaijen zichzelf van een publiek en veroorzaakte hij een kortsluiting
met de kritiek, die afwijzend op zijn werk reageerde of het eenvoudigweg negeerde. Van officiële
erkenning of van ‘succes’ is bij zijn leven nooit sprake geweest. De kritische marginaliteit van de
avant-gardekunstenaar heeft, zonder dat het de bedoeling kan zijn daar welke pathetische consequentie
ook aan te verbinden of een onafwendbare en ‘tragische’ noodzakelijkheid te suggereren, alvast ook
in Van Ostaijens biografie aanleiding gegeven tot de offereconomie van het verhevene. Cultiveerde
hij, vanuit een ‘sublieme ethiek’, ten tijde van Het Sienjaal nog het lijden en de grandioze, heroïsche
zelfopoffering van de kunstenaar, dan is het ‘heldendom’ van de late Van Ostaijen veel minder
spectaculair en allerminst masochistisch: het is een ongewenst uitvloeisel van zijn ontvankelijkheid
voor de imperatief om van het ‘andere’ te getuigen. Dat hij bereid was om voor deze ‘taak’ een hoge
prijs te betalen en zo ‘gegen das Interesse der Sinne’ in te gaan, vormt een ‘teken’ van zijn ‘verheven’
onwankelbaarheid - die alvast bij de late Van Ostaijen niet te verwarren is met doctrinaire starheid.
Het is deze ‘onwankelbaarheid’ die op haar beurt de in ‘verheven’ gevoelens als bewondering en
ontzag tot uitdrukking komende aansprekingskracht verklaart die de figuur Van Ostaijen nog altijd
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Cf. hierbij Hoofdstuk 2.2.3.
P. Minderaa, Twee getuigenissen over het wezen der poëzie en van het dichterschap, 315.
T. Vaessens, De esthetische uitdrukking van een idealistische beslissing, 66. Zie in dit verband onder andere J.J.
Oversteegen, Vorm of vent, 158 en 162; A.M. Musschoot, Het modernisme van Van Ostaijen in het licht van de
literatuurwetenschap, 154-157; J. Kruithof, Lyriek met gebruiksaanwijzing, 30; en E. Spinoy, Paul van Ostaijen
en het Russische futurisme-formalisme. Ook Huysseunes recente ‘Paul van Ostaijen of de dubbelzinnige avant-gardist’
rekent Van Ostaijen nog tot ‘de meer formalistische strekkingen binnen het modernisme’ (713).
Zo stelt Vaessens in een artikel uit 1992 terecht dat ook Van Ostaijens late kunstopvattingen ‘maatschappijbetrokken’
zijn gebleven. (De esthetische uitdrukking van een idealistische beslissing, 72)
M. Huysseune, Paul van Ostaijen of de dubbelzinnige avant-gardist, 709. Zie verder onder andere ibidem 710-711;
G. Borgers, o.c., 452; en id., Inleiding voor het geëerd publiek, 7.
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blijkt te hebben. Zo kan de biografie van de dichter dan toch niet los worden gezien van het werk.
Ook al is Van Ostaijens late poëzie hoegenaamd geen belijdenis of uitdrukking van de
allerindividueelste emotie, zijn ‘leven en werk’ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden omdat ze
allebei getuigen van dezelfde fundamentele ‘imperatief’.

3. Een vooruitblik
Het zal er nu op aankomen om al deze vermoedelijk nog erg schematisch en abstract klinkende
beweringen aan de hand van een lectuur van Van Ostaijens werk uit te werken, te concretiseren en
met verwijzingen te illustreren. Nu stelt een bespreking van het werk van Van Ostaijen in het licht
van Lyotards ‘Weiterentwicklung’ van Kants behandeling van de verheveneproblematiek een bijzonder
probleem. Zoals hierboven reeds opgemerkt heeft Van Ostaijen, ook al is hij vermoedelijk niet
vertrouwd geweest met de Kritik der Urteilskraft, vanaf de Berlijnse tijd wel in toenemende mate
aansluiting gezocht bij Kants kritische filosofie, en dan in het bijzonder bij de kantiaanse kennisleer.
Het heeft er alle schijn van dat deze toenadering tot op grote hoogte verantwoordelijk is geweest voor
de hierboven beschreven ‘ontnuchtering’, en daarmee trouwens ook voor het tot stand komen van de
‘kritische basis’ voor Van Ostaijens esthetica van het verhevene. Om na te gaan of die indruk ook
met de werkelijkheid overeenstemt, zullen we in het tweede deel van dit proefschrift gedetailleerde
lecturen ondernemen van vijf creatieve en beschouwende prozateksten uit de periode 1919-1925
waarin Van Ostaijen expliciet en min of meer uitgebreid ingaat op kantiaans ideeëngoed. Daarbij
willen we natuurlijk nagaan in hoeverre uit deze geschriften op te maken valt of en in hoeverre Van
Ostaijen vertrouwd was met de geschriften van Kant en welke rol de grondgedachten van Kants
kritische filosofie vanaf de Berlijnse tijd in zijn eigen denken gaan spelen.
Dit onderzoek, hoe vruchtbaar en fascinerend het ook zal mogen blijken, compliceert natuurlijk
wel de strakke en rechtlijnige opbouw van ons betoog. Waar we ons anders direct en probleemloos
hadden kunnen wijden aan de hierboven beschreven centrale vragen van ons proefschrift, zien we
ons nu gedwongen om langdurig halt te houden bij de vraag naar de relatie tussen Van Ostaijen en
Kant. We zullen echter proberen om van deze nood ook een deugd te maken. Zo zullen we gebruik
maken van de lecturen van de genoemde teksten om de hierboven beschreven Wende en de daarbij
horende ontmaskering van de transcendentale illusie in Van Ostaijens werk al maximaal te
documenteren. Voorts kunnen deze lecturen ons ook al toelaten om een idee te vormen van de
opvattingen van de late Van Ostaijen over de drijfveer van de moderne kunst in het algemeen en van
zijn eigen kunst in het bijzonder en over de relatie tussen deze drijfveer en de technische realisering
van het kunstwerk. Ten slotte zullen we bij gelegenheid ook al kunnen wijzen op een aantal kenmerken
van Van Ostaijens late werk die gemotiveerd lijken door de esthetica van het verhevene. Het nadeel
van deze werkwijze is dat, gezien we ons betoog opbouwen vanuit concrete lecturen, een zekere mate
van redundantie en repetitiviteit onvermijdelijk zal zijn. Het voordeel is dat we zeer concreet en
gedetailleerd, ‘op het terrein’, een aantal vaststellingen zullen kunnen doen
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die uitermate instructief en ‘wegbereidend’ zullen blijken te zijn voor de uiteenzetting in het derde
deel.
In dit derde deel kunnen we dan terugkeren naar de behandeling van de twee hierboven beschreven
centrale vragen. In het eerste hoofdstuk zullen we nader ingaan op de Sienjaal-tijd, die we als
vertrekpunt van de hierboven summier geschetste ontwikkeling van Van Ostaijens denken hadden
aangewezen. Meer concreet zullen we daar proberen om onze uitspraken over het illusoir-idealistische
karakter van zijn denken in deze tijd en de daaraan verbonden voorkeur voor de esthetica van het
schone te concretiseren en te illustreren aan de hand van een in de context van Van Ostaijens
contemporaine creatieve en kritische werk gesitueerde lectuur van het lange titelgedicht van Het
Sienjaal. In het tweede hoofdstuk zullen we onze aandacht richten op het ‘gedesillusioneerde’ denken
van de late Van Ostaijen zoals dat gestalte krijgt in de opstellen vanaf 1924. Tevens willen we daar
onderzoeken hoe de late Van Ostaijen zich uitspreekt over de motivatie van zijn kunst door het streven
naar een radicale ‘andersheid’ en over de relatie tussen deze motivatie en de concrete gestalte die zijn
late dichtwerk aanneemt. In het derde hoofdstuk, ten slotte, zullen we heel concreet, aan de hand van
lecturen van twee Nagelaten gedichten, nagaan in hoeverre het ‘kritische’ denken van de late Van
Ostaijen, dat ernaar streeft om het zinnelijke en het bovenzinnelijke te verenigen met respect voor de
afgrondelijke heterogeniteit van beider domeinen, ook in de gedichten tot uitdrukking komt. Voorts,
en in samenhang hiermee, zullen we aannemelijk proberen te maken dat de bewuste gedichten zowel
naar ‘inhoud’ als naar ‘uitdrukking’ gemotiveerd zijn door de esthetica van het verhevene. Onze
concrete ‘Auseinandersetzung’ met de bewuste gedichten zal overigens maximaal fungeren als een
‘uitvalsbasis’ voor verwijzingen naar de andere late poëzie, waardoor deze lecturen in de mate van
het mogelijke zullen uitgroeien tot ‘exemplarische’, ‘representatieve’ lecturen.
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Deel II
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Ter inleiding
In dit tweede deel zullen we, zoals aangekondigd, lecturen ondernemen van een aantal teksten waarin
Van Ostaijen expliciet op kantiaans gedachtegoed ingaat. Reeds in het vorige hoofdstuk hebben we
erop gewezen dat in Van Ostaijens werk geen sporen kunnen worden aangetroffen van een
‘beïnvloeding’ door Kants ‘Analytik des Erhabenen’.1 De verhevene-problematiek, laat staan Kants
behandeling ervan, wordt bij Van Ostaijen nooit als zodanig gethematiseerd, en men kan zelfs
vermoeden dat concepten als ‘verheven’ en ‘subliem’ in hun gebruikelijke betekenis door met name
de late Van Ostaijen2 als te ‘plechtig’ en te ‘ernstig’ zouden zijn afgewezen. Desondanks zullen de
aangekondigde lecturen voor het opzet van dit proefschrift van groot belang blijken, omdat ze ons
een goed idee zullen geven van de ontwikkeling van Van Ostaijens denken en, uiteraard, van de
fundamentele rol van kantiaans gedachtegoed daarin. Zoals reeds aangegeven zullen sommige van
de behandelde teksten ons bovendien ook al in de gelegenheid stellen in te gaan op de vraag naar Van
Ostaijens opvattingen over de motivatie van zijn werk en de invloed daarvan op de artistieke
‘lokalisatie’.3
De late Van Ostaijen beroept zich herhaaldelijk op Kant, en zijn denkstijl blijkt, tot in het creatieve
werk toe en ook waar Kant niet expliciet ter sprake komt, de sporen te dragen van een minstens
indirecte omgang met diens werk. Jammer genoeg is over de verhouding Van Ostaijen - Kant niet
erg veel geschreven. Het kan ook niet de bedoeling van dit tweede deel zijn om over deze verhouding
het laatste woord te zeggen - vooral niet omdat we er allerminst op uit zijn om een ‘invloedenstudie’
te schrijven, maar enkel willen nagaan in hoeverre een onderzoek naar de integratie van kantiaans
gedachtegoed in Van Ostaijens eigen denken van nut kan zijn bij het beantwoorden van de vragen
die we op het einde van het vorige hoofdstuk hebben gesteld.
Om de weg te effenen voor de eigenlijke lecturen zullen we hier eerst een kort overzicht geven van
wat dusver over het belang van Kants filosofie voor Van Ostaijens denken geschreven is, een kleine
inventaris opmaken van directe verwijzingen naar Kant in Van Ostaijens werk en kort ingaan op drie
auteurs die in Van Ostaijens Kantreceptie een bemiddelende rol kunnen hebben gespeeld.

1
2

3

Dit is trouwens in overeenstemming met Hadermanns vaststelling dat ‘het zo goed als zeker [is] dat Van Ostaijen
Kants esthetische opvattingen niet heeft gekend’ (Het vuur in de verte, 276).
Voor het gemak zullen we in wat volgt Van Ostaijens werk in drie perioden indelen: het ‘vroege’ werk (tot en met
de publicatie van Het Sienjaal), het werk uit de ‘Berlijnse tijd’ (eind 1918 tot mei 1921), en het ‘late’ werk (na de
Berlijnse tijd).
Cf. hierbij ook Deel I. Hoofdstuk 4.3.
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1. Van Ostaijen en Kant: een status quaestionis
Zoals gezegd is de verhouding Van Ostaijen - Kant in de Van Ostaijenliteratuur nooit systematisch
en diepgaand onderzocht. Afgaand op de beweringen van een aantal Van Ostaijencommentatoren
mogen we echter op zijn minst vermoeden dat Kants filosofie voor Van Ostaijens ‘definitieve’
kunstopvattingen van wezenlijk belang is geweest. Zo stelt Bellemans dat Van Ostaijens poëtica zijn
filosofische grondslag vindt ‘ergens in het uitgestrekte gebied van het kantiaanse, vooral van het posten neokantiaanse denken’1. Ook De Vree wijst herhaaldelijk op ‘de Kantiaanse of neo-Kantiaanse
inslag van Van Ostaijen's persoonlijkheid’2 , al lijkt hij daar later - en vreemd genoeg onder verwijzing
naar Hadermann - weer op terug te komen. Hadermann zou immers hebben aangetoond dat ‘pour
Van Ostaijen, Kandinsky était la vraie figure centrale (et point Kant, comme le voyait le Dr.
Bellemans)’3. Die conclusie kunnen we bij Hadermann echter niet terugvinden. Hadermann komt in
Het vuur in de verte daarentegen juist tot de slotsom dat Van Ostaijens ‘uiteindelijke filosofische
houding’4 het beste kan worden omschreven als ‘een kantiaans subjectivisme’5. Wel spreekt Hadermann
het vermoeden uit dat Van Ostaijens kennis van Kant ‘tweedehands’6 en onvolledig moet zijn geweest.
Alie Blokhuis, ten slotte, gaat in haar artikel ‘De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen’ in op
een aantal auteurs die als ‘wegbereiders’ van Van Ostaijens ‘kantianisme’ kunnen hebben gefungeerd.7
‘In 1923 ontdekt Van Ostaijen Kant’8, schrijft Hadermann in Het vuur in de verte. Hij beargumenteert
die uitspraak door erop te wijzen dat de naam Kant vanaf 1923 geregeld voorkomt in Van Ostaijens
kritieken en essays.9 Dat is met name het geval in ‘Modernistiese dichters’ (1923), ‘Heinrich
Campendonk’ (1923), ‘Dichters’ (1924), ‘Paul-Gustave van Hecke’ (1925), ‘Vlaamse dichtkunst II’
(1925), ‘Maurice Gilliams’ (1925), ‘Karel van de

1
2

3
4
5
6
7
8
9

A.T.W. Bellemans, Poëtiek van Paul van Ostaijen, 3.
Paul de Vree, Apport en grenzen van Van Ostaijen's poëtiek, 98. Zie ook ibidem 99. Het is echter maar de vraag
of we De Vree in dezen als een autoriteit mogen beschouwen. Zo stelt hij verder in hetzelfde, in 1953 verschenen
artikel argeloos dat Van Ostaijen, ondanks zijn ontdekking van Freud, altijd ‘de Kantiaanse aesthetica of de “Kritik
der reinen Vernunft”’ (ibidem 99) trouw zou blijven! De Vree staaft zijn beweringen ook nauwelijks. Zo noemt hij
Van Ostaijen in ‘Paul van Ostaijen in de school van de literaire kubisten’ (1958) zonder verdere argumentatie ‘een
kurve van Kant tot Kafka op Vlaamse bodem’ (28). Weer elders spreekt hij van Van Ostaijen als van een ‘aanhanger
van het Duitse idealisme zoals dat door Kant werd gegrondvest’ (Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 9), wat hij
verderop in hetzelfde, in 1967 gepubliceerde essay echter op een vreemde manier herformuleert, door te stellen dat
Van Ostaijen ‘er voor zich zelf toe [komt] de bakens van het realisme in de richting van de “categorische imperatief”
(het Kantiaans idealisme) te verzetten.’ (Ibidem 112-113)
Paul de Vree, Esquisse de l'évolution des études sur Paul van Ostaijen, 8. Dit artikel verscheen in 1974.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 276.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 275-276.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 274.
Zeer algemene verwijzingen naar Van Ostaijens ‘kantianisme’ vindt men ten slotte ook bij A.C.M. Meeuwesse,
Muziek en taal, 21; en H.-F. Jespers, Notities rond en om Paul van Ostaijen, 200.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 273.
‘eerst in dit jaar komt de naam van Kant in Van Ostaijens kritisch proza te voorschijn.’ (Het vuur in de verte, 274)

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

183

Woestijne’ (1926) en ‘Marnix Gijsen’ (1927). In de meeste gevallen verwijst Van Ostaijen daarbij
naar Kant als naar een onaantastbare autoriteit. Zo in het opstel over Gilliams:
Deze dichter heeft te veel en te weinig gelezen. [...] Wat heeft hij te weinig gelezen?
filosofie, boeken over theorie en praktijk van het schaken, werken over biologie, schaken,
filosofie (en hiermee meen ik meer Kant dan Lucien Brulez), Van Dale's woordenboek,
filosofie nogmaals en het alfabeties register der parijse straatnamen. (IV, 291)
In ‘Dichters’ sluit Van Ostaijen een op een vergelijking tussen Rilke en Schaukal toegepaste
uiteenzetting over ‘de wijze zich het thema te denken’ (IV, 213) af met de ironische, maar tegelijk
onthullende uitroep: ‘Es lebe der grosze Immanuel’ (IV, 213), die hij in het opstel over Van de
Woestijne overigens, en na een beschouwing over de onkenbaarheid van het an sich, bijna woordelijk
nog eens herhaalt: ‘Es lebe Immanuel! A bas Maritain!’ (IV, 359)
Hadermann laat in Het vuur in de verte Van Ostaijens niet-kritische teksten buiten beschouwing.
Wanneer we ook die in het onderzoek betrekken, moeten we zijn vaststellingen enigszins nuanceren.
Kant wordt immers ook in het creatieve proza enkele keren genoemd, meer bepaald in de grotesken
‘Het gevang in de hemel’, ‘Het beroep van dichter’ en ‘De trust der vaderlandsliefde’. Terwijl de
datering van de zo-even genoemde opstellen nauwelijks problemen stelt - ze zijn immers zonder
uitzondering kort voor de publicatie ervan tot stand gekomen -, ligt dat voor het creatieve proza vaak
heel wat moeilijker. Toch kunnen we op grond van de beschikbare informatie vaststellen dat de naam
Kant reeds vóór 1923 in Van Ostaijens creatieve proza voorkomt.
De nauwkeurigste informatie hebben we over ‘Het gevang in de hemel’. Deze groteske staat in de
1927 gedateerde, maar in werkelijkheid pas in maart 1928 verschenen prozabundel Vogelvrij. De
eerste publicatie ervan dateert echter al uit het begin van 1921: ‘Het gevang in de hemel’ verscheen
toen in twee afleveringen in ‘Opstanding, Orgaan der Vlaamsche Clartégroepen’1, en is daar gedateerd
‘17-25 Aug. ‘20’2. Deze tekst, waarin zoals we zullen zien onder meer de draak wordt gestoken met
Kants ‘categorische imperatief’,3 dateert met andere woorden nog uit Van Ostaijens ‘Berlijnse tijd’.
Daarnaast komt de naam Kant ook voor in de (vermoedelijk4) onvoltooide groteske ‘Het beroep van
dichter’. Deze groteske is volgens Borgers afgaande ‘op het schrift, de gebruikte inkt en het
papiersoort’5 van het handschrift en ‘gezien de inhoud [...] vermoedelijk vóór de terugkeer van Van
Ostaijen naar Antwerpen, dus in 1920 of het begin van 1921’6 geschreven. Zoals we in

1
2

3
4

5
6

Meegedeeld door Borgers. (Cf. III, 363)
Meegedeeld door Borgers. (Cf. III, 364) Zie in dit verband ook Van Ostaijens brief aan Stuckenberg van 26 oktober
1926, waarin hij de publicatie van Vogelvrij aankondigt: ‘Ein Groteskenbuch wird bald von der Presse kommen;
alte Sachen aus 1920-1921.’ (Geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 163) Zie verder ook P. Hadermann,
Paul van Ostaijen en Fritz Stuckenberg, 45.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.1. en 1.4.
Alvast volgens Borgers is deze groteske niet voltooid. (Cf. III, 387; en Paul van Ostaijen. Een documentatie, 427)
Treedt Hadermann Borgers in Het vuur in de verte nog bij (91), dan is hij in een later artikel minder stellig: ‘Van
Het beroep van dichter weet men niet eens of de tekst af is of niet!’ (P. Hadermann, Paul van Ostaijens grotesk
panopticum, 216)
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 427.
III, 387. Hadermann is het hiermee eens. (Cf. Het vuur in de verte, 274) Elders laat Borgers zich echter heel wat
voorzichtiger uit. (Cf. Paul van Ostaijen. Een documentatie, 427)
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Hoofdstuk 2. zullen zien bevat ‘Het beroep van dichter’ echter ook een aantal indicaties voor een veel
latere datering. Het bijzondere aan deze groteske is dat ze opent met een motto ontleend aan Kants
Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, meteen het enige directe Kantcitaat in
het hele werk van Van Ostaijen. In de eerste alinea van de groteske gaat Van Ostaijen, andermaal
zeer ironisch, nog even op dat motto in, waarbij Kant nog twee keer genoemd wordt, de eerste keer
zelfs als ‘de hemelse Immanuel’ (III, 244). De laatste creatieve prozatekst waarin Kants naam voorkomt,
is ‘De trust der vaderlandsliefde’. Deze groteske verscheen in juli 1925 als het tweede deel van de
‘Cahiers van de Driehoek’. Borgers maakt, zoals we in Hoofdstuk 3. uitgebreider zullen zien, aan de
hand van verwijzingen in de tekst naar precies dateerbare historische gegevens aannemelijk dat deze
groteske ten vroegste in de loop van 1923 kan zijn ontstaan.1
Ten slotte is de naam Kant ook aan te treffen in een 2 maart 1921 gedateerde brief van Van Ostaijen
aan de Duitse modernistische schilder Stuckenberg. Van Ostaijen brengt daar verslag uit van de
ontdekking van Kant door de schilder Arnold (‘Arno’) Topp, met wie hij in Berlijn geregeld contact
had. Van de zo goed als algehele instemming die we in de kritische teksten terugvinden, is hier nog
geen spoor. Afstandelijk spreekt hij van ‘der Königsberger Philosoph Immanuel Kant’2, en hij doet
Topps enthousiasme voor Kant af als niet meer dan een ‘bevlieging’ (‘ein Fimmel’3). We vernemen
voorts ook dat het door Topp is dat Van Ostaijen de Beobachtungen über das Gefühl des Schönen
und Erhabenen heeft leren kennen. Van Ostaijens oordeel over dit werk, dat hij overigens correct als
‘einem nicht kritischen Werk Kants’4 omschrijft, is zonder meer negatief (‘zum schiessen’5). Uit deze
brief lijkt echter alvast, zij het met het nodige voorbehoud, te kunnen worden opgemaakt dat Van
Ostaijen hier ten minste al over enige elementaire kennis van Kants ‘Kritik’6 beschikt, wat trouwens
wordt bevestigd door de verwijzingen naar Kant in het in augustus 1920 geschreven ‘Het gevang in
de hemel’. Tegelijk lijkt hij zichzelf echter nog allerminst als een ‘kantiaan’ te beschouwen, getuige
de raillerende toon waarop hij over Topps Kantexploten bericht en de ironische opmerking bij Topps
overijverige ‘Kantstudie’: ‘Da staunt der Laie!’7
Op grond van deze brief en van ‘Het gevang in de hemel’, de enige van de hier voorliggende creatieve
prozateksten die met vrij grote zekerheid gedateerd kan worden, mogen we dus stellen dat Van Ostaijen
zeker al in 1920 enige kennis van Kants filosofie moet hebben gehad. Zoals we verderop zullen zien
is Alie Blokhuis zelfs geneigd om Van Ostaijens eerste - zij het indirecte - kennismaking met Kants
filosofie nog vroeger te situeren. Is 1923 inderdaad het jaar waarin Van Ostaijen zich voor het eerst
ondubbelzinnig ‘tot Kant bekent’,
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Zie hierover G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 617. Borgers spreekt hiermee Hadermann tegen die
meent dat ‘De trust der vaderlandsliefde’ ‘naar [de] inhoud te oordelen’ waarschijnlijk vóór 1923 werd geschreven.
(Cf. P. Hadermann, Het vuur in de verte, 274)
Geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 130.
Geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 130.
Geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 130.
Geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 130. Dit negatieve oordeel keert ook terug in ‘Het beroep van
dichter’ en het derde Campendonkopstel. (Cf. hierbij Hoofdstuk 2.1.)
Geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 130.
Geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 130.
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dan lijkt aan die omslag een gradueel proces van assimilatie en integratie te zijn voorafgegaan. Van
Ostaijen lijkt, zoals we verderop in dit tweede deel zullen beargumenteren, pas na enige tijd tot het
inzicht te komen dat de kritische filosofie hem de weg kon wijzen uit de impasse waarin zijn denken
was beland. Van Ostaijens kantiaanse Wende loopt dan ook parallel aan een ingrijpende verschuiving
in zijn hele denken, waarvoor in de Berlijnse tijd echter al de eerste grondslagen worden gelegd.
Van Ostaijens toenemende ‘Beschäftigung’ met Kant valt overigens ook uit enkele andere teksten
uit de periode 1920-1922 af te leiden, ook al wordt Kant daar niet expliciet genoemd en is er in die
teksten van de bijna enthousiaste instemming die in het kritische proza vanaf 1923 kan worden
vastgesteld, nog geen sprake. Zo is er de (onvoltooide) groteske ‘Mechtildis, die goede meid’, die
Van Ostaijen vermoedelijk korte tijd na ‘Het gevang in de hemel’ schreef1 en waarin eveneens op
duidelijk herkenbare wijze en impliciet afwijzend aan Kants ethiek wordt gerefereerd. Net als in ‘Het
gevang in de hemel’ jongleert Van Ostaijen hier op ironische wijze met enkele basisbegrippen uit de
Kritik der praktischen Vernunft en de daar door Kant verdedigde ‘rationele opvatting van de plicht’
(III, 240):
Nu is zelfs liefderijke hulp aan enkelen die voor het algemeen echter schade betekent, niet een goede
daad, maar een misdrijf. [...] Plichtsbewustzijn zonder rationeel inzicht is dweperij of fanatisme. [...]
Ik sta in de dienst van het gemenebest en niet van mijn individuele plichtsemotie.2
Ook de filosofische terminologie en denktrant die Van Ostaijen de hoofdfiguur, de Berlijnse prostituee
Mechtildis, in de mond legt, doen zeer kantiaans aan, zo bijvoorbeeld in deze passage: ‘Mijn geluk
spruit voort uit plichtbewustzijn, is zo te zeggen a-prioristies, transcendentaal. Het is de zuiver
geestelike verhouding van geluk tot plicht.’ (III, 238) Elders lijkt Mechtildis' betoog te zijn geïnspireerd
door Kants opvatting dat de zuiverheid van de wil het enige bepalende criterium is voor de moraliteit
van de door die wil ingegeven handeling: ‘een gedwongen askese is geen askese, want bepaalt niet
de askese in gedachten.’3 Of nog: ‘goedheid laat zich niet bepalen door wetten of door welke
maatschappelijke orde. Zij is een individuele gave. Wanneer ene vrouw reeds het goede doet dan is
het reeds iets. Doen wij het goede om ons-zelf.’ (III, 240)
De kritische en gereserveerde houding die Van Ostaijen in ‘Mechtildis, die goede meid’ - en zoals
we zullen zien ook in ‘Het gevang in de hemel’ - nog tegenover Kants filosofie blijkt aan te nemen,
lijkt korte tijd daarop echter grotendeels in positieve zin te zijn omgeslagen. Uit de in het voorjaar
van 1922 ontstane4 ‘Open brief aan Jos. Léonard’ klinkt immers al een heel andere toon. Deze ‘Open
brief’ is de vroegste van Van Ostaijens theoretisch-kritische geschriften waarin duidelijk sprake is
van een toenadering tot Kants kennisleer, zij het vooralsnog zonder dat de naam Kant daarbij expliciet
ter sprake komt. Van

1
2
3
4

Volgens Borgers is deze groteske ‘misschien nog in Berlijn geschreven’ (Paul van Ostaijen. Een documentatie,
427).
III, 240. Dit stemt overeen met Kants opvatting dat men moet handelen ‘ganz aus Achtung für seine Pflicht, nicht
aus Herzensaufwallungen’ (KdpV A 152).
III, 240. Vergelijk hiermee Deel I. Hoofdstuk 2.5.1.
Cf. G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 464.
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Ostaijen lijkt hier voor het eerst de mogelijkheid te beseffen om Kants kennisleer bruikbaar te maken
voor zijn ‘definitieve’ opvattingen over kunst, politiek en ethiek.1 Revelerend in dit verband is deze
passage, waarin Van Ostaijen het over de kleuren in de schilderkunst heeft:
Wel zijn de kleuren rein (individueel existent), maar elke voor ons perceptiebele reinheid
is relatief. Elke ons gegeven reinheid is bevlekt. (Er zijn geen maagden). Enkel de wet
is absoluut. Maar de wet is slechts transcendentaal existent, ons slechts vatbaar door de
verscheidenheid der manifestaties, dewelke wel manifest de wet be-wijzen, maar nooit
deze zijn, tenminste voor zover zij aanschouwelijk blijven. Men kan wel zuiver ideëel
een absoluut blauw in de kring der beschouwing begrijpen [...], menselik existeert blauw
slechts in verhouding tot andere kleuren.2
Parafraserend: alles wat ons in de aanschouwing gegeven wordt (wat ‘perceptiebel’ is), is ‘relatief’.
De dingen zoals ze zich aan ons voordoen, zijn enkel verschijnselen (‘fenomenen’) en geen ‘Dinge
an sich’. Het absolute (de ‘reinheid’, ‘de wet’) is voor ons mensen dan ook het onherroepelijk
‘afwezige’, het radicaal ‘andere’. Van Ostaijen erkent hiermee de ‘unübersehbare Kluft’ tussen het
‘menselike’ (‘reële’) en het ‘ideële’, en accepteert daarmee meteen ook dat er een ‘grens’ is tussen
beide domeinen die niet te overschrijden is: ‘aldáár houden halt filosofie en mistiek’ (IV, 157). In het
beste geval kunnen we de fenomenen ervaren als ‘tekenen’ van het absolute. ‘Het laatste voor ons
bereikbare’ (IV, 157) is dan ook dat we occasioneel en kortstondig (‘transient’ (IV, 157)) een
verschijnsel als de manifestatie van het absolute ervaren - dat ‘manifestaties [...] ons de wet be-wijzen’,
waarbij het koppelteken suggereert dat onder ‘bewijzen’ in de eerste plaats een ‘wijzen’ naar ‘iets
anders’ moet worden begrepen. De bedoelde ‘manifestaties’ moeten met andere woorden eerder
worden opgevat als een ‘teken’3 (een ‘indirecte presentatie’) dan als een ‘bewijs’ (een ‘directe
presentatie’). Impliciet lijkt Van Ostaijen hier ook al Kants onderscheid tussen het verstand en de
rede te hanteren. Het absolute kunnen we (met onze rede) wel denken (‘in de kring der beschouwing
begrijpen’), maar doordat het niet in de aanschouwing gegeven kan worden, kunnen we het (met ons
verstand) niet kennen,4 aangezien onze kennis tot de fenomenaliteit beperkt moet blijven. Als we het
absolute toch soms kunnen ‘vatten’, dan zal het derhalve niet met het verstand zijn, maar enkel met
een ‘niet-cognitieve’ ontvankelijkheid. Voorts valt hier ook de introductie op van een uitermate
kantiaans aandoende terminologie: ‘perceptiebel’, ‘transcendentaal’, ‘ideëel’, ‘existeert’.
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Dat de ‘Open brief’ ook naar Van Ostaijens eigen oordeel een belangrijk keerpunt in zijn kunstopvattingen is
geweest, blijkt uit de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’, waar hij hem uitdrukkelijk als de eerste formulering van zijn
‘definitieve’ opvattingen over de ‘zuivere lyriek’ aanwijst: ‘Reeds met een opstel in Het Getij in 1922 begon ik
deze propaganda voor de zuivere lyriek’ (IV, 374; zie verder ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie,
464) Ook Hadermann ziet in de ‘Open brief’ een scharnierpunt in Van Ostaijens theoretische ontwikkeling: ‘De
Open Brief staat tussen de zekerheden van gisteren en die van morgen.’ (Het vuur in de verte, 265)
IV, 157. Mijn cursief.
Hadermann spreekt van ‘een teken van het transcendente in de wereld van de fenomenen’ (Het vuur in de verte,
267).
Hadermann beschouwt deze passage dan ook als tekenend voor Van Ostaijens groeiende ‘besef van de absolute
ontoereikendheid van de middelen tot kennis’ (Het vuur in de verte, 266).
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Van Ostaijens beroep op Kants kennisleer impliceert tevens een, zij het kennelijk met tegenzin
aangebrachte, correctie op zijn ‘platonisme’, dat met name rond het eind van 1919 uit zijn geschriften
spreekt.1 Wat ‘Platoon's leerlingen’ (IV, 157) nog leken te kunnen - het ‘schouwen’ van de idee - lijkt
nu onbereikbaar te zijn geworden: ‘Kennis, die verloren ging bij te geweldige oefening.’2 Deze
verwijdering van het platonisme zal zich zoals we zullen zien in Van Ostaijens latere geschriften
verder doorzetten,3 maar voor de periode waarin de ‘Open brief’ is ontstaan, kan ze - door het ontbreken
van andere geschriften van Van Ostaijen uit deze tijd - alleen worden bevestigd door een (uiteraard
met het nodige voorbehoud te hanteren) contemporain getuigenis over Van Ostaijens optreden op een
flamingantische vergadering in Antwerpen kort na zijn terugkeer uit Berlijn, waar hij ‘aan het
flamingantisme het te veel aan platonische liefde’4 zou hebben verweten.
Van Ostaijens ‘kantianisme’ is met name zo belangrijk omdat het hem in staat stelt tot de
uiteindelijke formulering te komen van wat in zijn ogen de fundamentele motivatie van de kunst moet
zijn, te weten het (tot mislukken gedoemde) streven om het absolute te presenteren: ‘kunst ontstaat
reeds uit een gebrek aan reinheid.’ (IV, 157) Of nog: ‘Kunst is een wanhopig streven de leegte te
vullen, de reinheid te herwinnen. De onderbewuste vooruitzetting van elk kunstenaar is het weten om
het - zonder hoop op kompletisering - ontbrekende.’5 De volmaakte kunst - een onbereikbare utopie
- is dan ook die welke erin zou slagen het absolute daadwerkelijk te ‘herwinnen’: ‘het schoonste
gedicht is on-menselik.’ (IV, 157) Het is niet moeilijk om in dit streven de opgave te onderkennen
die volgens Kant aanleiding geeft tot de ‘geste’ van het verhevene: de opdracht om het absolute direct
in de aanschouwing te presenteren, gekoppeld aan het inzicht in de onmogelijkheid hiervan.
Opvallend is intussen dat Van Ostaijens door Hadermann in 1923 gesitueerde ‘ontdekking’ van Kant
voorafgegaan wordt door een diepgaande ‘creatieve crisis’ - een periode van ‘zwijgen’, waarin
nauwelijks creatieve en kritische teksten ontstaan en waarvoor we dan ook grotendeels op de (al
evenmin erg overvloedige) briefwisseling zijn aangewezen. Staat de ‘Berlijnse tijd’ in de Van
Ostaijenliteratuur bekend als een periode van wanhoop en desillusie, dan lijkt die ‘crisis’ toch zijn
productiviteit niet aan te tasten - integendeel zelfs. In deze periode ontstaan, naast een aantal losse
gedichten, De feesten van angst en pijn en Bezette stad, begint hij aan een (nooit voltooide) roman,
schrijft hij tegen een hoog tempo grotesken, produceert hij een aantal belangrijke opstellen en voert
hij bovendien ook een
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Cf. P. Hadermann, Het vuur in de verte, 216. Zie hierbij ook Hoofdstuk 3.3. en 5.1.
IV, 157. Overigens lijkt de voorkeur die in de ‘Open brief’ wordt uitgesproken voor het gesproken boven het
geschreven woord, geïnspireerd te zijn door de Phaidros. Cf. hiervoor J. Bogman, De stad als tekst, 127-128; en
F. Joostens, De transcendens van het woord, 6-7.
Ook Hadermann constateert bij Van Ostaijen een groeiend ‘besef van de onkenbaarheid van de Idee’ en een
‘verduistering’ van zijn platonisch idealisme, maar stelt dat dit pas vanaf 1923 ook echt ‘in zijn werk [...] tot uiting
komt’ (Het vuur in de verte, 273; voor een voortreffelijk bondig overzicht van Van Ostaijens evolutie in dezen, zie
ibidem 276-277). De ‘Open brief’, die inderdaad oud en nieuw gedachtegoed in een weinig harmonieus samengaan
verenigt, beschouwt hij als een ‘overgangstekst’. (Cf. ibidem 265)
Zie hiervoor Hoofdstuk 3.2.
Het getuigenis is van Brunclair. (Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 441)
IV, 157. En, ten derden male: ‘Kunst: verlangen naar kompletisering van de kennis, dewelke eindigde in het weten
om het niet-weten.’ (IV, 158)
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uitvoerige briefwisseling. Die koortsachtige activiteit lijkt echter in de loop van 1921, ongeveer ten
tijde van zijn terugkeer uit Berlijn, bijna geheel tot stilstand te komen. In de zomer van dat jaar werkt
hij nog aan het dadaïstische filmscenario ‘De bankroet-jazz’1. Daarna echter komt hij gedurende meer
dan een jaar nauwelijks nog tot schrijven - een tijd die niet alleen in de belangrijkste Van
Ostaijenstudies als een ‘crisisperiode’2 wordt omschreven, maar ook door Van Ostaijen zelf duidelijk
als zodanig werd ervaren, getuige bijvoorbeeld de bijzonder sombere brief aan Stuckenberg van begin
maart 1922: ‘Ich weiss nicht ob ich diese Krise, die vor einem Jahr begonnen ist, noch überwinde.’3
Het schrijven blijkt hem in deze maanden uitermate moeilijk te vallen (‘Ich schreibe nicht mehr. Es
fällt mir schon schwer zum Ausdruck hin.’4), en de vraag blijkt zich zelfs aan hem op te dringen of
hij wel überhaupt de voor het schrijverschap vereiste aanleg heeft: ‘hier sta ik nu met volledige skepsis
tegenover mijn eigen mogelikheid.’5 Hij komt dan ook ‘zu dem Entschluss nicht mehr zu publizieren’6
- ten minste niet voor hij, door deze crisis heen, tot een ‘resultaat’ is gekomen, iets wat hij kan
meedelen: ‘Dieses ist das einzige Positive was ich gelernt. Man soll, wenn schon was - nur Abschlüsse
mitteilen. - Bis dahin: Energie konzentrieren zum Schweigen.’7 Pas in de loop van 1923 lijkt hij deze
‘inzinking’ voorgoed te hebben overwonnen:
Zo werkte hij, na gedurende bijna twee jaar slechts één opstel - de Open brief aan Jos.
Léonard - te hebben gepubliceerd, in de zomer van 1923 plotseling weer aan
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Vermoedde Borgers nog ‘dat het scenario [...] in de loop van 1919 werd geschreven’, dan valt uit een recent
gepubliceerde brief aan Stuckenberg van 28 juni 1921 op te maken dat Van Ostaijen het pas na zijn terugkeer in
Berlijn heeft geschreven: ‘Also mache ich jetzt “ein Film mit Jazzbegleitung”, “Der Pleitejazz”. Druckfertig in
spätestens einem Monat.’ (F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 146) Zie in dit verband ook M. Reynebeau, Dichter
in Berlijn, 70.
Paul van Ostaijen. Een documentatie, 488. Eerder al had Borgers het over ‘een diepe impasse’ (ibidem 461).
Hadermann spreekt van ‘deze voor hem weinig rooskleurige tijd’ (Het vuur in de verte, 96) en van ‘een crisis die
waarschijnlijk niet zonder gevolg bleef voor zijn literaire productie.’ (Ibidem 264) Zie in dit verband verder ook
id., Paul van Ostaijen en Fritz Stuckenberg, 45; G. Borgers, Ter inleiding, 7; A. Blokhuis, De fantasmatische wereld
van Paul van Ostaijen, 39; en I. de Roey, Guillaume Apollinaire en Paul van Ostaijen, 50.
Geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 152. Ook in een ongedateerde, maar in dezelfde periode
geschreven brief aan Emmeke spreekt hij van een ‘innerlike crisis’. (Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen.
Een documentatie, 462) In een brief van 13 maart 1922 aan Campendonk gewaagt hij van zijn ‘Zerrissen-sein’.
(Geciteerd in ibidem 464). Zie ten slotte ook de brief aan Campendonk van 15 september 1922. (Geciteerd in ibidem
476).
Brief aan Stuckenberg van 3 maart 1922. (Geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 153) Zie verder ook
de brief aan Stuckenberg van 31 mei 1921. (Geciteerd in ibidem 143)
Ongedateerde, vermoedelijk begin februari 1922 geschreven brief aan Emmeke. (Geciteerd in: G. Borgers, Paul
van Ostaijen. Een documentatie, 462)
Brief aan Stuckenberg van 7 september 1921. (Geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 149) Zie verder
ook de ongedateerde, maar vermoedelijk in het voorjaar van 1922 geschreven brief aan Jos. Léonard (geciteerd in:
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 461); en de brief aan Seuphor van 27 oktober 1922 (geciteerd
in ibidem 482).
Geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 153. Ook dit citaat komt uit de brief aan Stuckenberg van 3
maart 1922. Tien dagen later herhaalt Van Ostaijen zijn voornemen in de brief aan Campendonk van 13 maart 1922:
‘Zur eigenen Tätigkeit komme ich nicht, - nicht weil die Zeit mir dazu fehlt, sondern aus Erkenntnis dass man nur
Fertiges mitteilen soll. - Wenn man nichts zu sagen hat, soll man “Maul” halten. - Dieses: meine positivste Leistung.’
(Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 465)
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vier bladen tegelijk mee en was de impasse, waarin hij na het verschijnen van Bezette
stad en gedurende zijn diensttijd geraakt was, definitief ten einde.1
We moeten ons er vanzelfsprekend voor hoeden om Van Ostaijens ‘zwijgen’ met al te grote gretigheid
te ‘duiden’. Het moet ongetwijfeld tot op grote hoogte worden beschouwd als het gevolg van een
diepgaande ‘existentiële crisis’, die op zijn minst in de hand werd gewerkt door externe omstandigheden
als het einde van zijn relatie met Emmeke, de onzekerheid over de toekomst, de legerdienst in
Duitsland, de mislukking van zijn pogingen om kunstenaars tot een groepering te brengen en de
ervaring van zijn feitelijke artistieke isolement2 en - wat zijn literaire bedrijvigheid aangaat - ‘de
teleurstelling over de reactie op zijn werk’3, en inzonderheid over de negatieve of op zijn minst
onbegrijpende reactie van de kritiek op Bezette stad4 en over ‘het geringe commerciële succes’5 van
deze bundel.6 Ons interesseert echter de (weliswaar nooit met zekerheid te beantwoorden) vraag of
en in hoeverre Van Ostaijens writer's block tevens verband houdt met een diepgaande impasse in zijn
denken. We kunnen ons met name afvragen of Van Ostaijens ‘crisis’ ook te maken had met het feit
dat hij vooralsnog geen oplossing vond voor het probleem dat hem in de loop van de Berlijnse tijd
steeds meer in een cul de sac had gedreven: behoudt hij uit zijn hyperidealistische Sienjaal-periode
de imperatief om het ideële te presenteren, dan moet hij in de Berlijnse tijd steeds meer tot de
vaststelling komen dat die imperatief praktisch én principieel onuitvoerbaar is. Bovendien lijkt bij
Van Ostaijen het besef te dagen dat elke
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G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 505.
Zie in dit verband onder meer P. Hadermann, Het vuur in de verte, 93-95 en 123; G. Borgers, Paul van Ostaijen.
Een documentatie, 417, 432, 452, 460, 471 en 473; id., Kroniek van Paul van Ostaijen, 69; J. Buyck, Paul van
Ostaijen en de beeldende kunsten, 55-56; en I. de Roey, Guillaume Apollinaire en Paul van Ostaijen, 50. Over dit
isolement beklaagt Van Ostaijen zich trouwens in een brief aan Stuckenberg van juli 1921 (geciteerd in: F. Bulhof,
Eine Künstlerfreundschaft, 147-148) en in een brief aan Jos. Léonard uit het begin van 1921 (geciteerd in: G.
Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 461).
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 488. Zie verder ook id., Bij wijze van inleiding, 367; J. Boyens,
Paul van Ostaijen en Theo van Doesburg, 265; en P. Hadermann, Paul van Ostaijens grotesk panopticum, 219.
Zie hierover G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 437, 442, 444-448 en 460-461; id., Kroniek van
Paul van Ostaijen, 71; id., Ter inleiding, 7; E. Schoonhoven, Paul van Ostaijen, 40; J. Bogman, De stad als tekst,
11-13; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 94-96; H. Uyttersprot, Uit Paul van Ostaijens lyriek, 45; E. Slagter,
‘Holland Dada’ en de rol van het dadaïsme voor experimentele en konkrete poëzie, 516-517; H. Foppe, Je woedende
brief heb ik ontvangen, 38; I. de Roey, Guillaume Apollinaire en Paul van Ostaijen, 50; J. Boyens, Paul van Ostaijen
en Theo van Doesburg, 264; J. Prins, Unreal Cities: Eliot - Van Ostaijen, 58; en M. Reynebeau, Dichter in Berlijn,
70. Van Ostaijen beklaagt zich nadrukkelijk over het onthaal van Bezette stad in de brief aan Stuckenberg van 21
juli 1921: ‘Da ich keine Beziehungen zu den hiesigen Literaten suche, werde ich, - mein Buch, - nicht geschont.
Es heisst ungefähr: Wie viel besser seine früheren Arbeiten. Oder: Wir glauben nicht dass O., - dessen fr. Arb.
u.s.w. - mit B.St. eine künstlerische Leistung bezweckte.’ (Geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 148)
Zie verder ook de ‘Open brief aan Jos. Leonard’ (‘Mij is het niet recht duidelijk waarom dichters niet eenvoudig
de miskenning kunnen accepteren zonder daarom meteen goedig te worden.’ (IV, 159)) en de bittere brief van 9
februari 1922 aan de redactie van Het Overzicht. (Geciteerd in: Paul van Ostaijen. Een documentatie, 455)
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 427. Zie ook id., Bij wijze van inleiding, 367
Leerrijk voor deze ‘existentiële crisis’ is met name de hierboven reeds geciteerde, ongewoon openhartige brief aan
Emmeke uit het begin van 1922. (Cf. G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 462-463)
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poging om de idee direct in de aanschouwing te presenteren, vernietigende gevolgen moet hebben
voor het reële. Dat besef spreekt onder meer uit het ongedateerde, maar ten laatste in het voorjaar van
1921 geschreven gedicht ‘Angst een dans’,1 waar hij moet vaststellen dat het opstijgen naar het
bovenzinnelijke een radicaal ‘ontworden’ (I, 244) vereist - een totale vernietiging van en verheffing
boven de zinnelijkheid (de ‘schijnverschijnselen’ (I, 244), ‘het veelvuldig gewordene’ (I, 248), ‘de
geworden dingen’(I, 255)) - en daarmee meteen ook de vernietiging van hemzelf als ‘empirisch
subject’ impliceert.2 Die implicatie is de oorzaak van een angstdans,3 die het frenetieke leidmotief
van dit lange gedicht vormt: ‘Dansen is/ volle buik/ zijn/ van het zaad/ van het woord/ Angst’ (I, 243).
Het zo-even beschreven probleem blijkt zich trouwens al vroeg in de Berlijnse tijd aan Van Ostaijen
op te dringen. Al in zijn bespreking van het werk uit de tweede helft van 1919 stelt Borgers: ‘De
spanning tussen de verwachte bevrijding door een volledig afstand doen van alles, door het betrachten
van de “schöpferische Indifferenz” en de volkomen versterving die dit nihilisme eist, is een thema
dat hem sterk bezig ging houden.’4
Met dit probleem ziet Van Ostaijen zich ook nog in zijn ‘crisisperiode’ geconfronteerd, zoals blijkt
uit de brief aan Stuckenberg van 3 maart 1922, waar hij het over zijn ‘Willen zur Ausmerzung’ heeft,
over de moeite die het kost om het ‘uiterlijke’ op te offeren om ‘zum Licht’ te komen (‘Trotz
Erkenntnis, halte ich am Äusserlichen fest’), en over zijn twijfel of hij over de kracht beschikt om
dat offer ook daadwerkelijk te volbrengen: ‘wie nun wenn ich dieser Etappe nicht gewachsen bin?’5
Voor dit probleem reikt Kant Van Ostaijen de oplossing aan. Kant gaat immers enerzijds uit van de
principiële onverzoenbaarheid van idee en werkelijkheid, en ontmaskert alle pogingen om tot een
werkelijke verzoening van beide te komen als het gevolg van een transcendentale illusie. Anderzijds
erkent hij echter ook de onvermijdelijkheid van het streven naar de presentatie van de idee, dat immers
tot de natuur van onze rede behoort. Het is dit streven dat aanleiding geeft tot de ‘geste’ van het reiken
naar het onbereikbare, d.i. het per definitie te kort schietende ‘gebaar’ van het verhevene. Precies dit
(altijd weer gefrustreerde) streven wordt door Van Ostaijen in de ‘Open brief’ als de fundamentele
motivatie van de kunst aangewezen: ‘Kunst is een wanhopig streven de leegte te vullen, de reinheid
te herwinnen.’6 Bij de Van Ostaijen van 1922-1923 zijn dan ook dezelfde ‘kritische’ fundamenten
terug te vinden als die welke als de grondslag fungeren van Kants esthetica van het verhevene: het
inzicht in de onpresenteerbaarheid van de idee, en het besef dat het in de natuur van onze rede
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Cf. G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 425.
Borgers brengt deze gedachte terecht in verband met ‘het postulaat der “ontindividualisering”, dat sedert de tweede
helft van 1920 ook een grote rol in zijn essays en manifesten gaat spelen.’ (Paul van Ostaijen. Een documentatie,
426) Op dit ‘postulaat’ zullen we in 2.2. en Hoofdstuk 4.2.1. en 4.2.2. uitgebreider ingaan.
En dus niet: ‘Zijn angst is nog niet het Wonder te zijn’ (P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 89-90). De
angst wordt juist veroorzaakt door het nakende opgaan in het ‘Wonder’.
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 235. Op de ‘schöpferische Indifferenz’ komen we in 2.2.
uitgebreider terug. Hadermann spreekt naar aanleiding van De feesten van angst en pijn en Bezette stad van Van
Ostaijens ‘fear and his desire at the same time to lay aside his old ego, to disindividualize himself.’ (Paul van Ostaijen
and Der Sturm, 47)
Alle citaten uit: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 152.
IV, 157. Mijn cursief.
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ligt om naar een directe presentatie van de idee te streven. Verder in dit tweede deel zullen we op
deze kwestie uiteraard uitgebreider terugkomen.
Opvallend is hoe dan ook dat het moment waarop Van Ostaijen zijn ‘crisis’ lijkt te hebben
overwonnen, tevens het moment is waarop hij bijna triomfantelijk uitpakt met zijn kennis van Kants
kennisleer en waarop hij voor het eerst verwijst naar Kant als naar een vrijwel absolute autoriteit. Het
valt dan ook niet uit te sluiten dat Van Ostaijens ‘ontdekking’ van Kant, die hem toeliet om aan het
hoger beschreven ‘probleem’ van de Berlijnse tijd een oplossing te geven, mede de weg heeft geëffend
voor het hervatten van zijn schrijf- en publiceeractiviteit.
Hoe Van Ostaijen ‘tot Kant is gekomen’, valt niet met zekerheid te zeggen. Het heeft er echter alle
schijn van dat hij in de loop van 1922-1923 zijn minstens primaire kennis van Kants filosofie verder
heeft uitgediept. Wat hij van of over Kant gelezen zou kunnen hebben, laat zich echter nauwelijks
nog reconstrueren. Duidelijk is alleen dat hij in deze periode goed vertrouwd raakt met Kants kennisleer,
zodat Hadermann zich afvraagt: ‘Heeft hij de Kritik der reinen Vernunft of de Prolegomena zu einer
jeden künftigen Metaphysik gelezen [...]?’1 Misschien licht Van Ostaijen zelf wel een tipje van de
sluier op, wanneer hij in het in de vroege zomer van 1923 geschreven ‘Modernistiese dichters’ Urbain
van de Voorde sarcastisch aanraadt om er, ter verdieping van zijn kennis van de (kritische) filosofie,
eens ‘een volksbibliotheek-handboekje’ (IV, 169) op na te slaan. Is dat dan wat Van Ostaijen eerder
zelf heeft gedaan?2 Over Van Ostaijens lectuur uit de periode van na zijn terugkeer uit Berlijn tot na
zijn legerdienst is in elk geval weinig meer bekend dan dat de diensttijd hem nog voldoende ruimte
liet om te lezen.3 In de inventaris van Van Ostaijens bibliotheek zijn geen algemene inleidingen op
de wijsbegeerte of op het werk van Kant terug te vinden, maar zoals men weet is deze bibliotheek
slechts zeer onvolledig bewaard gebleven. Voorts is het natuurlijk heel wel denkbaar dat Van Ostaijen
gebruik heeft gemaakt van werken uit het bezit van de Antwerpse openbare bibliotheek, waarvan hij
‘een trouw bezoeker’4 schijnt te zijn geweest. Meer laat zich op dit moment niet achterhalen.5
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P. Hadermann, Het vuur in de verte, 273.
In elk geval waren kort voor 1923 verschillende Nederlandstalige vulgariserende werken over filosofie en inzonderheid
over Kant verschenen. We vermelden in het bijzonder: J.D. Bierens de Haan, Hoofdfiguren der geschiedenis van
het wijsgeerig denken (1921), uit de reeks ‘Volksuniversiteitsbibliotheek’, en B.H.C.K. van der Wyck, Uren met
Kant. Een inleiding tot de wijsbegeerte van Immanuël Kant. Met fragmenten uit zijne werken (1922), uit de reeks
‘Boeken van wijsheid en schoonheid’. Beide boeken bieden in hoofdzaak een parafrase van de kerngedachten van
de Kritik der reinen Vernunft. De overeenkomsten met Van Ostaijens ‘kantiaanse’ uitspraken zijn echter niet zo
opvallend dat we een van beide boeken met zekerheid als een ‘brontekst’ zouden kunnen aanwijzen. Het valt voorts
natuurlijk niet uit te sluiten dat Van Ostaijen oudere werken of werken uit een ander taalgebied heeft geraadpleegd.
Cf. de brief aan Campendonk van 13 maart 1922: ‘Trotzdem ich durch das Büro stark in Anspruch genommen
werde, habe ich zum Lesen und “Meditieren” viele Stunde[n]’ (geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 464).
F. Francken, Paul van Ostayen voor en na de oorlog, 166.
Ook de door H.-F. Jespers medegedeelde getuigenissen blijven, als ze al betrouwbaar zijn, zo onprecies dat ze ons
geen stap verder brengen: ‘deze belangstelling voor Kant (werd) mij bevesigd, [sic] zowel door wijlen mijn betreurde
vriend Marcel Lecomte (die Van Ostaijen leerde kennen in Brussel, in 1925) en door een der eerste jeugdvrienden
van de dichter, Geo van Tichelen.’ (Notities rond en om Paul van Ostaijen, 200)
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In deze inleiding hebben we meteen al een aantal aanzetten gegeven voor een verdere bespreking van
Van Ostaijens integratie van kantiaans gedachtegoed in zijn eigen denken. Deze aanzetten zullen we
in de hierna te ondernemen lecturen verder uitwerken. De teksten die we in detail zullen lezen, zijn
de grotesken ‘Het gevang in de hemel’, ‘Het beroep van dichter’ en ‘De trust der vaderlandsliefde’
en de opstellen ‘Modernistiese dichters’ en ‘Heinrich Campendonk’ (1923). Dit zijn immers de teksten
die de meest extensieve verwijzingen naar Kant bevatten. De niet apart besproken teksten waar Kant
wordt genoemd, zullen we in onze terugblik op dit tweede deel in de bespreking betrekken.
De volgorde waarin de genoemde teksten behandeld zullen worden, is bepaald door onze tentatieve
reconstructie van de ontwikkeling van Van Ostaijens Kantreceptie. Eerder hebben we erop gewezen
dat Van Ostaijen Kant kennelijk eerst heeft leren kennen als de filosoof van de Kritik der praktischen
Vernunft en van de Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. Daarom zullen we
eerst ingaan op ‘Het gevang in de hemel’, dat allusies op de tweede Kritik bevat en overigens ook de
oudste van de vijf behandelde teksten is. Vervolgens zullen we de verwijzingen naar de Beobachtungen
onderzoeken in het derde Campendonkopstel en, vooral, in de niet met zekerheid dateerbare groteske
‘Het beroep van dichter’. Hierna gaan we in op de teksten die refereren aan Kants kennisleer, die voor
Van Ostaijen kennelijk vanaf 1922-1923 steeds belangrijker werd: de niet precies dateerbare, maar
zeker niet vóór 1923 geschreven groteske ‘De trust der vaderlandsliefde’ en de opstellen ‘Modernistiese
dichters’ en ‘Heinrich Campendonk’, beide uit 1923.
Voor we de aangekondigde lecturen kunnen aanvatten, moeten we echter nog kort ingaan op enkele
auteurs in wier werk Van Ostaijen over Kant heeft kunnen lezen en die hem dan ook de weg kunnen
hebben gewezen naar de kritische filosofie.

2. Bahr, Friedlaender, Marcus
Hadermanns stelling dat Van Ostaijen Kant ‘ontdekt’ in 1923, kunnen we zoals gezegd in grote lijnen
bijtreden. Van Ostaijen gaat zich inderdaad pas vanaf dat jaar expliciet op Kant beroepen, en zoals
we zullen zien formuleert hij in verscheidene kritische opstellen vanaf 1923 of later een aantal door
Kants filosofie geïnspireerde opvattingen die van fundamenteel belang blijken te zijn voor zijn eigen
denken.1 Dit belet niet dat Van Ostaijen al veel eerder enige - ongetwijfeld ‘tweedehandse’2 - kennis
van Kants filosofie moet hebben gehad. In wat nu volgt willen we, daarbij gedeeltelijk geleid door
Blokhuis' artikel ‘De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen’ (1979), enkele vermoedelijke
bronnen van die kennis van dichterbij bekijken. Deze bronnen kunnen zoals gezegd ‘wegbereidend’
zijn geweest voor Van Ostaijens verdere assimilatie van Kant. Van een werkelijke integratie van
kantiaans
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Cf. hierbij Hoofdstuk 4.1., Hoofdstuk 5.1. en Tot besluit 1.
Cf. Blokhuis: ‘De terminologie die Van Ostaijen hanteert [...] verraadt dat zijn opvattingen niet rechtstreeks op
publicaties van Kant teruggaan.’ (De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen, 40)
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gedachtegoed in zijn eigen denken kan echter pas sprake zijn na de Berlijnse tijd. Blokhuis' bewering
dat ‘Van Ostaijen reeds vóór zijn vertrek naar Berlijn, zich het belang van Kants theorieën voor de
artistieke visie heeft gerealiseerd’1, is dan ook op zijn minst overtrokken.

2.1. Hermann Bahr, Expressionismus
Blokhuis verwijst ter adstructie van haar stelling naar Van Ostaijens lectuur van Hermann Bahrs in
1916 voor het eerst verschenen boek Expressionismus. Volgens Borgers had Van Ostaijen dit boek
ten laatste eind 1917 reeds in zijn bezit.2 Dat hij het een belangrijk werk vond, mag blijken uit het feit
dat hij het in 1918 vermeldde op een ‘wenslijstje’, dat moest dienen voor de aankoop van boeken
voor een bibliotheek van de Volkshogeschool van het Algemeen Nederlands Verbond.3 Voorts verwijst
hij in twee brieven uit 1919 naar in het boek opgenomen reproducties.4
Bahr brengt in Expressionismus Kant - overigens naast Plato, Goethe, Schiller, Novalis,
Schopenhauer en vele anderen - inderdaad enkele keren ter sprake. Dat gebeurt echter op een erg
eigenzinnige manier, waarbij Kants filosofie naar behoefte wordt ‘aangepast’. Bahr wil in zijn boek
de grote pendelbewegingen van de schilderkunst aanwijzen, het grondprincipe ervan reveleren en dat
vervolgens toepassen op de moderne schilderkunst. Hij gaat er daarbij van uit dat de geschiedenis
van de schilderkunst tevens de geschiedenis is van het zien, dat zelf bepaald wordt door onze
verhouding tot de fenomenen:
Alle Geschichte der Malerei ist immer Geschichte des Sehens. Die Technik verändert
sich erst, wenn sich das Sehen verändert hat. [...] Das Sehen aber verändert sich mit der
Beziehung des Menschen zur Welt. Wie der Mensch zur Welt steht, so sieht er sie.5
Nu is volgens Bahr elke waarneming een samenspel van twee bewegingen - een eerste (‘uitwendige’),
die erin bestaat dat iets dat zich van buitenaf aan ons voordoet, onze zintuigen prikkelt; en een tweede
(‘inwendige’), die de van buitenaf komende prikkel ‘verwerkt’: ‘Damit wir sehen, muss zunächst
draussen etwas geschehen; das muss auf uns eindringen, ein Reiz muss uns treffen. Aber kaum trifft
er uns, so antworten wir.’6 Kortom: ‘Zwei Kräfte
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A. Blokhuis, De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen, 41. Deze opvatting werd later overgenomen door
Fontijn. Cf. J. Fontijn, Het constructivisme, 219.
Cf. G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 114-115.
Cf. G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 164-165. Voor een reproductie van dit lijstje zie ibidem 1098.
Overigens bevat dit ‘wenslijstje’ ook nog eens een aantal titels uit de in Expressionismus opgenomen ‘Literatur’.
Zie in dit verband ook A. Blokhuis, De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen, 41.
Brieven van 25 februari 1919 aan ‘Flor[is Jespers] en Olympe, ook aan de anderen’ (cf. G. Borgers, Paul van
Ostaijen. Een documentatie, 210); en van 29 november 1919 aan Jozef Cantré (cf. ibidem 257).
H. Bahr, Expressionismus, 51. Zie hierbij ook A. Blokhuis, De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen,
41.
H. Bahr, Expressionismus, 52.
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wirken aufeinander ein, eine äussere und unsere innere’1. Bahr beroept zich hierbij op Kants kennisleer,
die inderdaad stelt dat de verschijnselen zoals wij ze kennen, het product zijn van een samenwerking
tussen de (passieve) zinnelijke receptiviteit (‘ein Leiden’2) en de activiteit (‘sponaneïteit’) van de
geest (‘ein Handeln’3): ‘Allein genügt keine. Durch beide zusammen entsteht die Erscheinung erst.’4
De beschouwingen die Bahr hieraan vastknoopt, laten zich met Kants kennisleer echter niet meer
in overeenstemming brengen. Bahr stelt immers dat men op grond van dit uitgangspunt ‘drei Stellungen
des Menschen zur Erscheinung’5 kan onderscheiden: een waarin de ‘äussere Kraft’ domineert en de
mens vooral als een passieve ontvanger van zintuiglijke indrukken fungeert, een waarin de ‘innere
Kraft’ domineert en de mens als (tot op grote hoogte van de zintuigen onafhankelijk) producent van
‘geistige Bilder’6 optreedt, en een waarin beide ‘krachten’ in evenwicht zijn. Van zo'n onderscheid
is bij Kant echter nergens sprake. Voorts identificeert Bahr de tegenstelling tussen de uitwendige en
de inwendige kracht bovendien met die tussen natuur en geest, het reële en het ideële, schijn en wezen,7
het zinnelijke en het bovenzinnelijke. Ook deze identificatie is bij Kant niet terug te vinden.
Op grond van de genoemde ‘Stellungen des Menschen zur Erscheinung’ verdeelt Bahr de
schilderkunst onder in drie soorten. Een schilderkunst die van de eerste houding getuigt, en dus vooral
gekenmerkt wordt door een lijdzame zintuiglijke receptiviteit (‘Beschauen ohne Denken’8), produceert
enkel werken die worden gemotiveerd door een streven naar slaafse afbeelding van de natuur. Het
prototype van een dergelijke kunst is het impressionisme, dat bij uitstek de schilderkunst is van een
‘Zeit, die den Sinnen allein vertraut’9 en dan ook alleen maar ‘ein Stück der Wirklichkeit vortäuschen,
auf Illusion hinwirken will’10. Een kunst die op de tweede houding gegrondvest is, streeft ernaar om
niet de natuur maar enkel het ‘Geistige’ te representeren. Dat streven is volgens Bahr kenmerkend
voor het expressionisme, de absolute tegenpool van het impressionisme.11 De expressionisten zijn
volgens Bahr niet geïnteresseerd in de nabootsing van de natuur, maar enkel in de voorstelling van
wat ze - ‘mit den Augen des Geistes’12 en ‘ohne Reiz von aussen’1 - ‘in sich
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H. Bahr, Expressionismus, 54.
H. Bahr, Expressionismus, 51.
H. Bahr, Expressionismus, 51.
H. Bahr, Expressionismus, 54. Bijvoorbeeld: ‘Wenn wir einen Baum sehen, haben wir stets ihn erdacht. Zum Baum
wird er erst durch unser Denken. Es wäre sonst eine Farbempfindung geblieben.’ (Ibidem 53) Bahr citeert in dit
verband dan ook Kants beroemd geworden kernachtige samenvatting van zijn leer: ‘Gedanken ohne Inhalt sind
leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind’ (ibidem 62).
H. Bahr, Expressionismus, 55.
H. Bahr, Expressionismus, 81. Zie ook ibidem 57.
Zo schrijft Bahr over de ‘wijsheid van het oosten’: ‘Dort hat der reife Mensch die Natur überwunden, die Erscheinung
ist durchschaut und als Schein erkannt, und wen das Auge trügerisch in diesen Wahn verlocken will, den lehrt
Erkenntnis widerstehen. [...] Alles Sehen ist dort ein Absehen der Natur.’ (Expressionismus, 58) Elders heeft hij
het over ‘der Sinnenschein von Empfindungen’ (ibidem 64).
H. Bahr, Expressionismus, 61.
H. Bahr, Expressionismus, 63.
H. Bahr, Expressionismus, 49.
Cf. hierbij H. Bahr, Expressionismus, 49. Expressionisme wordt hierbij, zoals Bahr ook expliciet te kennen geeft,
gebruikt als een verzamelnaam voor alle modernistische stromingen van die tijd.
H. Bahr, Expressionismus, 93.
H. Bahr, Expressionismus, 97.
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erblickt’2 hebben - in het uitbeelden dus van ‘Formen [...], die wir nie gesehen, nie objektiv sehen
werden.’3 Het expressionisme is er met andere woorden op uit om zichtbaar te maken wat in de natuur
onzichtbaar is, maar wat we in onszelf, met ons geestesoog, kunnen aanschouwen: het streeft naar
het presenteren van de idee. Naar Bahrs overtuiging is het juist Kants filosofie geweest die eraan heeft
herinnerd dat wij over een ‘productieve verbeeldingskracht’ beschikken die het ons mogelijk maakt
om ‘mit Augen’4 ideeën te zien - een inzicht dat sinds Kant echter weer in vergetelheid is geraakt: ‘O
Kant, Kant! Seit wir aufgehört haben, Unsichtbares mit Augen sehen zu können, sind wir uns ganz
in Verlust geraten.’5 De hoogste kunst is volgens Bahr echter die welke op de derde houding is
gebaseerd en die hij lijkt op te vatten als een soort van goetheaanse symbolenkunst,6 waarin natuur
en idee, zien en denken min of meer harmonieus in elkaar opgaan en die daardoor in ‘die Mitte
zwischen Impressionismus und Expressionismus’7 moet worden gesitueerd. De kunstenaar
kehrt sich dann der Welt zu, gibt sich ihr vertrauend hin, lässt sie vertrauend zu sich ein,
aber nicht ohne gleich immer aus sich auf sie zu antworten und ihrer Kraft mit seiner
entgegenzuwirken. Er verhält sich zu ihr weiblich und männlich zugleich, empfängend
und zeugend. Er erleidet und gestaltet sie.8
Bahr verwijdert zich met dit alles wel erg ver van Kants eerste Kritik. De verschijnselen zoals wij ze
kennen zijn volgens Kant inderdaad het product van de samenwerking tussen zinnelijke receptiviteit
en verstandelijke spontaneïteit. Zoals we zullen zien wordt deze ‘spontaneïteit’ door Kant echter
scherp onderscheiden van de activiteit van de rede, het vermogen van de ideeën.9 Voorts weten we
dat het object van een idee volgens Kant nooit in de aanschouwing gepresenteerd kan worden - ook
niet door een soort van ‘productieve verbeeldingskracht’.10 Dit kantiaanse inzicht wordt door Bahr
volkomen genegeerd: volgens hem komen ideeën weliswaar niet in de natuur voor, maar kunnen we
ze wel met ons ‘geestesoog’ in onszelf ‘schouwen’, waarna ze door een ‘geistige’ kunst kunnen
worden gerepresenteerd.
De motivatie die Bahr aan het expressionisme toeschrijft, is zoals we zullen zien dezelfde als die
welke er door Van Ostaijen aan wordt toegeschreven: het streven naar het zichtbaar maken van het
‘geestelijke’ (het ideële, het transcendente).11 Bahr ziet het expressionisme immers als het product
van een algemeen streven naar ‘vergeestelijking’, dat zich aan het begin van de twintigste eeuw
manifesteert:
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H. Bahr, Expressionismus, 105. Daarom beweren de expressionisten volgens Bahr dan ook terecht: ‘Auch wir malen
nichts als was wir sehen!’ (Ibidem 50)
H. Bahr, Expressionismus, 107.
H. Bahr, Expressionismus, 109.
H. Bahr, Expressionismus, 109-110.
Cf. H. Bahr, Expressionismus, 129.
H. Bahr, Expressionismus, 67.
H. Bahr, Expressionismus, 65.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.1.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 1.5. en Hoofdstuk 2.3.2. en 2.3.3.
Vergelijk hiermee: Hoofdstuk 2.2. en 2.4.; en Deel III. Hoofdstuk 2.1.
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der Mensch schreit nach seiner Seele, die ganze Zeit wird ein einziger Notschrei. Auch
die Kunst schreit mit, in die tiefe Finsternis hinein, sie schreit um Hilfe, sie schreit nach
dem Geist: das ist der Expressionismus.1
Het impressionisme is volgens hem de burgerlijke kunst bij uitstek,2 aangezien het, zoals het
burgerdom,3 volkomen zonder ‘Geist’ is. Daarom legt het zich ook volledig toe op de slaafse, passieve
weergave van de buitenwereld: ‘Impressionist ist der zum Grammophon der äusseren Welt erniedrigte
Mensch.’4 De impressionist is derhalve ‘unfähig, selbst zu sprechen über die Welt, das Gesetz des
Geistes auszusprechen’5. De expressionist, daarentegen, ‘reisst den Mund der Menschheit wieder auf
[...] jetzt will sie wieder des Geistes Antwort sagen.’6 Zijn kunst is de kunst van een nieuw,
‘postburgerlijk’ tijdvak, dat een tijdvak moet worden van een algemene en radicale inkeer,
vergeestelijking en restauratie van de ‘Seele’7 - een periode waarin de mensheid, nadat ze lang ‘ganz
zum Sichtbaren hin, ganz im sinnlich Wahrnehmbaren stand - so ganz darin, dass ihr alles Unsichtbare
entschwand’8, zich plots ‘wieder zum Unsichtbaren hin[kehrt], so sehr, dass sie zuletzt das Sichtbare
gar nicht mehr sehen will.’9 Ook dit - overigens in die tijd erg verspreide - verhaal, van de fundamentele
en ingrijpende ommekeer die het expressionisme als anti-impressionistische en daarmee ook
antiburgerlijke en antimaterialistische kunst in de westerse artistieke traditie zou hebben
teweeggebracht, keert bij Van Ostaijen herhaaldelijk terug.10
De door Bahr aangewezen consequenties van het streven naar het afbeelden van het ‘Geistige’ voor
de artistieke uitwerking doen sterk denken aan wat we hierboven in verband met het antirealisme en
de tendens tot abstractie van de modernistische ‘verheven’ schilderkunst hebben gezegd.11 In de naar
uitbeelding van het ‘Geistige’ strevende expressionistische kunst wordt de zinnelijke werkelijkheid
in de voorstelling vervormd (‘deformiert’12) en zelfs vernietigd: ‘sie [die Expressionisten, E.S.]
vergewaltigen die Wirklichkeit, sie vergewaltigen den Augenschein, vergewaltigen die Sinnenwelt.’13
Daarnaast worden de vigerende schilderkunstige regels radicaal in vraag gesteld: ‘Gemeinsam ist
ihnen, sich allen Forderungen, die wir an ein Bild, um es nur überhaupt als
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H. Bahr, Expressionismus, 111.
‘Niemals hat eine Zeit sich reiner und stärker ausgedrückt als die der bürgerlichen Herrschaft im Impressionismus.’
(H. Bahr, Expressionismus, 111)
Bahr spreekt dan ook van de burgerlijke beschaving als van een ‘“Zivilisation” [...], die die Seele des Menschen
verschlingt.’ (Expressionismus, 115)
H. Bahr, Expressionismus, 112.
H. Bahr, Expressionismus, 113. Eerder al had Bahr gesteld dat het impressionisme ‘den Menschen zum völligen
Passivum seiner Sinne macht.’ (Ibidem 92)
H. Bahr, Expressionismus, 113.
H. Bahr, Expressionismus, 110.
H. Bahr, Expressionismus, 41.
H. Bahr, Expressionismus, 41. Zie ook ibidem 36: ‘der Mensch schlägt wieder einmal um: er stand lange nach
aussen, jetzt kehrt er sich wieder nach innen.’
Dat is onder meer het geval in ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ (1918). Zie b.v. IV, 58. Zie in dit verband verder
ook P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 12-13; J.C. van Aart, Kleurnamen in Van Ostaijen's poëzie III,
425; en Deel III. Hoofdstuk 1.1.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 3.3.
H. Bahr, Expressionismus, 84.
H. Bahr, Expressionismus, 50. Zie ook ibidem 66.
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ein Bild gelten lassen zu können, leidenschaftlich zu widersetzen.’1 Zoals we zullen zien is het streven
naar de presentatie van het bovenzinnelijke ook voor Van Ostaijen verbonden aan een algemene
depreciatie en ‘deformatie’ van de zinnelijkheid en het in vraag stellen van de traditionele
presentatiemiddelen van de schilderkunst.
De manier waarop Bahr met Kant omgaat, doet aan de kritische filosofie dus nauwelijks recht. Wel
vinden we in Expressionismus opvattingen over de diepste motivatie van de ‘nieuwe’ kunst en de
consequenties daarvan voor de concrete formele ‘lokalisatie’ ervan die we ook bij Van Ostaijen zien
terugkeren. Opmerkelijk is voorts dat een van de punten waarin Bahr fundamenteel van de Kritik der
reinen Vernunft afwijkt - de (platonische) gedachte namelijk dat het mogelijk is om de idee ‘in onszelf’
te ‘schouwen’ en ze vervolgens in het kunstwerk uit te beelden - ook bij de Van Ostaijen van vóór
1920 kan worden teruggevonden.2 Tot die tijd immers blijkt Van Ostaijen niet alleen te geloven dat
de moderne kunstenaar moet proberen om de idee in de aanschouwing voor te stellen, maar blijkt hij
er ook nog van overtuigd te zijn dat hij daar in principe in kan slagen. Dat het presenteren van het
object van een idee per definitie volgens Kant per definitie onmogelijk is, en dat een kunstwerk
bijgevolg nooit de directe afbeelding van zo'n ideëel object kan leveren, heeft hij in elk geval uit
Bahrs Expressionismus niet kunnen leren - wel integendeel.3

2.2. Salomo Friedlaender, Schöpferische Indifferenz
Van Ostaijen leerde de, veel oudere ( 1871), Salomo Friedlaender kennen in Berlijn in de loop van
1919.4 In het derde Campendonkopstel (1923) stelt hij Friedlaender voor als een ‘néo-kantien’ (IV,
183). Dat is echter een misleidende omschrijving, aangezien het neokantianisme in de eerste plaats
een stroming was binnen de academische filosofie.5 Tot
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H. Bahr, Expressionismus, 49-50. Zie ook verderop: ‘wie sich diese Bilder doch von allem entfernen, was wir nun
einmal in jedem Bilde zu finden gewohnt sind’ (ibidem 95-96).
Zie hierover uitgebreider Hoofdstuk 2.4.
Wijzen we er ten slotte ook op dat een aantal namen die in Expressionismus figureren, ook bij Van Ostaijen geregeld
terugkeren, zo b.v. Mechtild von Magdeburg (20), Meister Eckart (66, 119), Montanus (126, 141), Plato (52, 66).
Ook een aantal van de door Bahr gehuldigde opvattingen vertonen sterke gelijkenis met opvattingen die ook bij
Van Ostaijen terug te vinden zijn, zo b.v. de opvatting dat de zuivere intentie van de kunstenaar niets zegt over de
kwaliteit van het hieruit resulterende kunstwerk (cf. 32-33). Op deze overeenkomsten kunnen we binnen het bestek
van dit proefschrift echter niet verder ingaan.
Volgens De Vree begint de ‘omgang met Mynona [...] vanaf het midden van 1919’ (Paul van Ostaijen en het
dadaïsme, 21). Dit wordt bevestigd door een brief van 22 juni 1919 aan Geo van Tichelen, waarin Van Ostaijen
schrijft: ‘Met Mynona heb ik tans beter kennis gemaakt.’ (Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 229) Mynona wordt voorts ook genoemd in een brief aan Stuckenberg van eind 1919: ‘Vor drei und
vor zwei Wochen war ich bei Rothenberg, der jetzt Freitagabende einrichtet mit als Stern Mynona.’ (Geciteerd in:
F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 47; Rothenberg was een Berlijnse maecenas)
Friedlaender noemt zich om die reden dan ook polemisch een ‘Altkantianer’ (P. Cardorff, Friedlaender (Mynona)
zur Einführung, 36). Zie ook H. Geerken, Nachwort, 278.
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die academische filosofie heeft Friedlaender echter nooit behoord. Hij was weliswaar filosoof van
opleiding, maar al sinds zijn jeugd behoorde hij, als ‘freier Schriftsteller’, tot de intellectuele en
artistieke ‘bohème’. Dat was ook zo ten tijde van Van Ostaijens verblijf in Berlijn, toen Friedlaender
dezelfde expressionistische1 en dadaïstische2 kringen frequenteerde als die waarin Van Ostaijen zich
bewoog. Het was trouwens in het ‘Café des Westens’, hét trefpunt van deze kunstenaars, dat Van
Ostaijen en Friedlaender elkaar leerden kennen.3 Beide mannen woonden overigens vlak bij elkaar
in de buurt, in Berlin-Halensee. Tot een echte vriendschapsrelatie is het blijkbaar nooit gekomen,
daar - naar een mededeling van Emmeke aan Borgers - ‘de afstand te groot en hij [Friedlaender, E.S.]
in hun ogen een “oude man”’4 was. Wel koesterde Van Ostaijen voor Friedlaender een grote
bewondering, die hij in een brief aan Geo van Tichelen ook uitspreekt: ‘Het is een prachtig mens.’5
Dit respect lijkt behalve Friedlaenders filosofische bagage en spirituele causeursstijl6 ook diens grotesk
proza, dat hij onder het pseudoniem Mynona publiceerde,7 te hebben gegolden. Zo schreef Van Ostaijen
eind 1919 aan Eugeen de Bock, in een evaluatie van het literaire milieu in Berlijn: ‘De beste [schrijver]
is Mynona.’8 ‘Mynona's’ proza heeft Van Ostaijen, naast ander werk waar hij in Berlijn mee
kennismaakt (bijvoorbeeld dat van Scheerbart9), overigens vermoedelijk tot het schrijven van zijn
eigen grotesken geïnspireerd: precies in de tijd waarin Van Ostaijen Friedlaender leert kennen, stopt
hij met het werk aan zijn roman, en begint hij zelf grotesken te schrijven.10 Dat Mynona's voorbeeld
hem voor zijn creatieve proza ook nog
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Zo heeft Friedlaender niet alleen ‘van het begin af aan het tijdschrift Der Sturm [...] meegewerkt’ (G. Borgers, Ter
inleiding, 6), maar ook aan de meeste andere belangrijke expressionistische tijdschriften. Cf. H. Geerken, Nachwort,
286; G. Brühl, Herwarth Walden und ‘Der Sturm’, 102 en 310; G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie,
202; P. de Vree en H.-F. Jespers, Paul van Ostaijen, 221-223; en P. Hadermann, Het vuur in de verte, 73.
Zie hierover H. Geerken, Nachwort, 291; P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 34 en 41; P. de Vree en
H.-F. Jespers, Paul van Ostaijen, 221-223; G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 193 en 202; en P.
Hadermann, Het vuur in de verte, 304.
‘in het Berlijnse Café des Westens, waar hij stamgast werd, ontmoette hij de vijf en twintig jaar oudere Salomo
Friedlaender, met wie hij urenlange gesprekken voerde.’ (G. Borgers, Ter inleiding, 6) Geerken noemt Friedlaender
‘einer der Matadore des sagenhaften Café des Westens’ (Nachwort, 278).
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 202.
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 229. Zie ook P. Hadermann, Paul van Ostaijen and Der Sturm,
43; en P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 35.
In ‘Oscar Jespers’ (1924) geeft Van Ostaijen hiervan trouwens een voorbeeld: ‘Ik heb eens een dame horen vragen:
‘Wozu braucht man Philosophie, lieber Herr Mynona? - Daarop heeft deze wijze, naar ik vermeen, geantwoord:
Um mit den Damen zu philosophieren, gnädiges Fräulein.’ (IV, 225)
Over dit proza zie onder andere P. Cardorff, Friedlaender (Mynona) zur Einführung, 108-115; H. Geerken, Nachwort,
296-318; P. de Vree en H.-F. Jespers, Paul van Ostaijen, 220-221; en P. Hadermann, Het vuur in de verte, 73n.
Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 254. Ruwweg een jaar later blijkt hij zijn waardering
voor ‘Mynona’ te hebben behouden: ‘Ook Werfel en de Weissen Blätter ploeg (buiten Mynona en Else Lasker)
pseudo.’ (Brief aan De Bock van 28 oktober 1920; geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie,
403) Ze spreekt ook uit het feit dat hij Stuckenberg in augustus 1920 voor diens verjaardag een (niet nader
geïdentificeerd) groteskenboek van Mynona cadeau doet. (Cf. F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 102)
Ook Scheerbart behoorde overigens tot het ‘dieet’ van de kunstenaars en auteurs met wie Van Ostaijen omging in
Berlijn. Zo blijkt uit de eerder geciteerde brief aan Stuckenberg dat Topp vóór zijn ‘Kant-Fimmel’ ook een
‘Scheerbartbevlieging’ moet hebben gehad. (Cf. hierbij F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 130) Volgens Borgers
was het via Friedlaender dat Van Ostaijen Scheerbarts werk leerde kennen. Over Scheerbart zie ook Hoofdstuk 2.3.
‘1919 was the year when Van Ostaijen became acquainted with Mynona, and that same year he started writing
grotesques himself, a genre with which he had no experience. It is quite probable that the example of Mynona and
Scheerbart encouraged him.’ (P. Hadermann, Paul van Ostaijen and Der Sturm, 43) Zie hierbij verder ook id., Paul
van Ostaijens grotesk panopticum, 219; P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 79-80; en id., Esquisse de
l'évolution des études sur Paul van Ostaijen, 6.
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jaren later voor ogen zou blijven staan, spreekt uit het feit dat hij nog in 1925 ‘De trust der
vaderlandsliefde’ een kritische groteske noemt, ‘so wie Mynona’1.
Van Ostaijens creatieve en kritische werk vertoont in elk geval duidelijke sporen van zijn contacten
met Friedlaender en diens werk. Meer dan eens beroept Van Ostaijen zich ook expliciet op hem. Zo
komt de naam Friedlaender in twee van de drie Campendonkopstellen voor.2 ‘Oscar Jespers’ (1924)
bevat een korte anekdote over Friedlaender.3 En in ‘Hollandse dichters of de zichtbare wegen van de
genitief’ (1924) citeert Van Ostaijen uit ‘Mynona's’ in 1919 verschenen ‘Unroman’ Die Bank der
Spötter. Maar ook de meeste andere kritische teksten uit de Berlijnse tijd en de eerste jaren daarna
bevatten, zoals we verderop zullen zien, min of meer duidelijk herkenbare verwijzingen naar en
ontleningen aan Friedlaenders filosofie, ook al wordt diens naam daarbij niet genoemd. Daarnaast
zijn in een aantal van Van Ostaijens grotesken intertekstuele referenties naar Mynona's proza terug
te vinden.4 Maar ook de grotesken waarin dat niet het geval is, lijken - zoals we zullen zien - vanuit
een sterk verwante, onmiskenbaar door Friedlaender geïnspireerde grondhouding te zijn geschreven.
Bovendien lijkt Van Ostaijen ook ‘groteskentechnisch’ heel wat van Friedlaender te hebben opgestoken.
Zowel Jespers, Hadermann als Blokhuis suggereren dat Friedlaender, die immers ‘Kant
vulgariseerde’5, Van Ostaijens belangstelling voor Kant ten minste moet hebben gestimuleerd.6 Het
lijkt inderdaad nauwelijks denkbaar dat Friedlaender Van Ostaijen niet de weg naar Kant zou hebben
gewezen. Friedlaender, die in 1902 promoveerde op ‘een werk over Schopenhauers stellingname
tegenover de Kritik der reinen Vernunft’7, ging Kant vanaf het eind van de jaren tien, na een
‘schopenhaueriaanse’ en een ‘nietzscheaanse’ periode, steeds meer als de belangrijkste denker uit de
westerse filosofische traditie beschouwen. Kant werd vanaf die tijd dan ook Friedlaenders ‘wichtigster
theoretischer Bezug’8. In
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Brief aan Stuckenberg van 9 september 1925. (Geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 158)
Om precies te zijn in het eerste (IV, 136) en het derde (IV, 183). In het tweede (Duitse) Campendonkopstel (1921)
wordt Friedlaender niet genoemd, maar Van Ostaijen gebruikt er wel de term ‘schöpferische Indifferenz’ (IV, 151),
hét sleutelbegrip van Friedlaenders denken.
Cf. IV, 225. Dezelfde anekdote wordt ook, zij het in een geperverteerde vorm en zonder Friedlaender te noemen,
verteld aan het slot van ‘Het beroep van dichter’ (III, 250).
Zie hiervoor P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 14; P. de Vree en H.-F. Jespers, Paul van Ostaijen,
220-221; G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 235 en 428-429; E.M. Beekman, Homeopathy of the
Absurd, 67-69 en 193; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 223; id., Paul van Ostaijen en Der Sturm, 43-44; R.
Snoeck, Paul van Ostaijen en zijn dwangneurotische Josef la Tour, 20 en 43; en A. Blokhuis, Het leger en de liefde,
261. Het gaat hier met name om ‘Jus Primae Noctis’, ‘De man met de zwijnekop’, ‘Mechtildis, die goede meid’ en
‘De generaal’.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 73.
Cf. H.-F. Jespers, Notities rond en om Paul van Ostaijen, 200; P. Hadermann, De kringen naar binnen, 153; id.,
Het vuur in de verte, 274; id., Paul van Ostaijen and Der Sturm, 45; en A. Blokhuis, De fantasmatische wereld van
Paul van Ostaijen, 42.
P. de Vree en H.-F. Jespers, Paul van Ostaijen, 219. De volledige titel van dit proefschrift is: Versuch einer Kritik
der Stellung Schopenhauers zu den erkenntnistheoretischen Grundlagen der ‘Kritik der reinen Vernunft’ (Berlin
1902).
P. Cardorff, Friedlaender (Mynona) zur Einführung, 13.
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Schöpferische Indifferenz, zijn in 1918 - het jaar van Van Ostaijens vertrek naar Berlijn - gepubliceerde
hoofdwerk, speelt Kant dan ook een prominente rol. Behalve een hele resem artikelen over Kant
publiceerde Friedlaender ook een Kant für Kinder (1924).
Ons interesseert natuurlijk vooral Friedlaender als Kantvulgarisator en de rol die hij in die hoedanigheid
voor Van Ostaijen heeft gespeeld. Zoals we hebben gezien lijkt uit Van Ostaijens vroegste verwijzingen
naar Kant - in de grotesken ‘Het gevang in de hemel’ en ‘Mechtildis, die goede meid’ - te kunnen
worden opgemaakt dat Van Ostaijen Kant aanvankelijk vooral als de filosoof van de ‘categorische
imperatief’ beschouwt. Dit ‘Kantbeeld’ kan mede tot stand zijn gekomen onder invloed van de lectuur
van ‘Kant und die Freiheit nach Ernst Marcus’, een artikel van Friedlaender over Kants ethiek, dat
in 1919 - precies in de periode waarin Van Ostaijen Friedlaender leerde kennen - zowel in Der Sturm
als in Friedlaenders eigen tijdschrift Der Einzige was verschenen en waarin het probleem van de
vrijheid Kants ‘Zentralproblem’1 wordt genoemd. Het is overigens het enige artikel uit deze tijd waarin
Friedlaender ‘Kant vulgariseert’. Van Ostaijen kan in Friedlaenders artikel meer hebben vernomen
over Kants paradoxale opvatting van de vrijheid als het gehoorzamen aan de wet die men zichzelf
oplegt (‘Wer dem eigenen Gesetz gehorcht, ist frei’2), ook wanneer die wet ingaat tegen de natuurlijke
‘neiging’, en over de radicale onverenigbaarheid van de natuur en de vrijheidsidee, die immers per
definitie ‘unsinnenfällig’ blijft.3 Hierbij aansluitend wijst Friedlaender op de dreiging van de
transcendentale illusie, waaraan met name de revolutionaire politiek ten prooi is:
Welche Gefahren drohen herauf, wenn der Mensch vermeint, die Freiheit plump mit den
Händen greifen zu können. Wie der naive Mensch sich täuscht, wenn er die Gesetze
seines Verstandes für die Gesetze der Natur der Dinge hält; [...] so entstehen die
entsetzlichsten Verirrungen, namentlich in der Politik, wenn man die Freiheit unmittelbar
als Natur verwirklichen möchte, der Traum aller radikalen Revolutionäre, das praktische
Gegenstück zur theoretischen Verwechselung der Auffassungsweise unseres Geistes mit
dem Wesen der Dinge selber.4
Friedlaender waarschuwt dan ook, op een manier die sterk aan Lyotards Kantlecturen doet denken,
voor de potentieel ‘terroristische’ consequenties van een dergelijke illusoire politiek: ‘Die berauschten
Schwärmer der Freiheitsidee begeistern sich geistlos unvernünftig, ihr Wahnwitz macht echte Freiheit
zur blutigsten Karikatur.’5
Toch kan dit artikel niet de enige bron voor Van Ostaijens Kantkennis zijn geweest. In beide
genoemde grotesken parodieert Van Ostaijen een aantal ‘klassieke’ formuleringen
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S. Friedlaender, Kant und die Freiheit nach Ernst Marcus, 145.
S. Friedlaender, Kant und die Freiheit nach Ernst Marcus, 145.
S. Friedlaender, Kant und die Freiheit nach Ernst Marcus, 146. Cf. b.v. een passage als deze: ‘Wir können den
richtigen Gedanken der absoluten Freiheit unseres Geistes, unseres Wesens, den Gedanken der göttlichen,
unsterblichen und freien Oberhoheit über die gesamte natürlich-sinnliche Welt, allzumenschlicher Weise nur denken
und glauben, aber nicht anschaulich erfahren.’ (Ibidem 144)
S. Friedlaender, Kant und die Freiheit nach Ernst Marcus, 145. Zie ook id., Schöpferische Indifferenz,
169-170. Vergelijk hiermee: Deel I. Hoofdstuk 1.6. en Hoofdstuk 2.6.2.
S. Friedlaender, Kant und die Freiheit nach Ernst Marcus, 146.
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van Kants ethiek. Die formuleringen zijn echter maar zeer gedeeltelijk aan te treffen in Friedlaenders
artikel,1 dat - zoals de titel al aangeeft - vooral een door de verderop te bespreken ‘selfmade’-filosoof
Ernst Marcus geïnspireerde verwerking van Kants ethiek presenteert. Van Ostaijen moet zijn licht
dus nog elders dan bij Friedlaender hebben opgestoken. De bewering van ‘Pupi-Dada’ Walter Mehring,
met wie Van Ostaijen in Berlijn geregeld contact had, dat Kant tot het ‘dieet’ van de Sturm-groep
behoorde,2 lijkt hierdoor in elk geval te worden bevestigd.
‘Kant und die Freiheit nach Ernst Marcus’ maakt deel uit van Friedlaenders pogingen om Kants
denken te populariseren. Zijn eigen, kritische, houding tegenover Kants ethiek wordt hier niet
uitgesproken.3 Dat gebeurt daarentegen wel in de Schöpferische Indifferenz, Friedlaenders Berlijnse
hoofdwerk - een bizarre cocktail van Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Stirner en oosterse filosofie.
Kants vrijheidsbegrip, dat zoals we weten onlosmakelijk verbonden is aan de eis tot onderdrukking
van de natuurlijke neigingen als ‘Bestimmungsgründe’ van onze wil,4 wordt volgens Friedlaender au
fond al te zeer gemotiveerd door ‘Furcht vor der Freiheit’5. Friedlaender vindt, ‘dass es nicht angeht,
nach Art der Ethiker Kantischen Schlages, das Pflichtmässige allein rigoros zu betonen.’6 Hij citeert
dan ook instemmend Schopenhauer, die schrijft: ‘Kants Schluss: “[...] dass von den Mitteln des
Wohllebens gar keinen Gebrauch zu machen die echte Tugend sei” - ist unverschämt absurd’7. Zoals
we verderop zullen zien ligt Friedlaenders vrijheidsbegrip veel dichter bij dat van Lyotard zoals we
dat in Deel I hebben omschreven.8 Minder dan met ‘zelfbeheersing’ heeft het te maken met het
vrijwaren van de mogelijkheid van het alternatief en het herinneren van elke ‘in sich verstockten,
gegen alle Freiheit verschanzten Ordnung, insbesondere jeder Art soziale Tyrannei’9 aan haar relatieve,
eenzijdige en daardoor noodzakelijk repressieve karakter. Vrijheid is voor Friedlaender dan ook
onlosmakelijk verbonden met een voortdurende subversie die erop gericht moet zijn de mogelijkheid
tot vernieuwing open te houden of open te maken: ‘alle bestehende Ordnung soll immerfort unter
dieser Gefahr erzittern’10. Zoals we verderop zullen zien spreekt ook uit Van Ostaijens grotesken een
vrijheidsopvatting die, in haar afwijzing van zekere aspecten van Kants ethiek, sterk aan die van
Friedlaender herinnert.11
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Zo valt van de termen ‘intelligiebele vrijheid’ (‘Het gevang in de hemel’ (III, 42)) en ‘rationele plicht’ (‘Mechtildis,
die goede meid’ (III, 240)) in Friedlaenders artikel geen equivalent terug te vinden.
Cf. W. Mehring, Berlin Dada, 23.
Ook Cardorff wijst erop dat Friedlaender, waar hij Kant - en met name Kants ethiek - vulgariseert, het verste van
zijn eigen ‘indifferentiefilosofie’ verwijderd is. (Friedlaender (Mynona) zur Einführung, 92)
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.5.1.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 129.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 132.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 463.
Cf. Deel I. Hoofdstuk 1.5.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 130.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 130.
Zie hierbij Hoofdstuk 1.5.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

202

Daarmee zijn we aangeland bij de Schöpferische Indifferenz, de bijna vijfhonderd bladzijden tellende
expositie van Friedlaenders eigen filosofische leer. De invloed van dit werk op Van Ostaijens werk
sinds de Berlijnse tijd kan nauwelijks worden overschat. Friedlaender is richtinggevend geweest voor
Van Ostaijens ‘definitieve’ denken, en zijn filosofie van de ‘schöpferische Indifferenz’ effende mede
het terrein voor Van Ostaijens verdere (en nooit complete) toenadering tot Kant, waarvoor dan nog
slechts enkele, zij het wezenlijke correcties vereist waren. Om dit te laten zien moeten we eerst de
grondgedachten van de Schöpferische Indifferenz kort samenvatten. Dat is allerminst een
onoverkomelijke opgave. De Schöpferische Indifferenz is immers al even repetitief als het omvangrijk
is - een eindeloze reeks van variaties op hetzelfde thema.1
Net als Kant gaat Friedlaender uit van een radicale scheiding tussen het relatieve en het absolute,
de natuur en de vrijheid, de empirie en de idee. Friedlaender identificeert de genoemde tegenstellingen
echter ook met die tussen het objectieve en het subjectieve. Met ‘subject’ bedoelt Friedlaender echter
‘kein einzelner Mensch’2, maar de (‘atopische’3) ‘plek’ waar alle tegenstellingen zijn opgeheven een ‘Identität alles Unterscheidbaren’4, een indifferent ‘Nichts’5, dat echter een ‘schöpferische
Indifferenz’ is omdat het de bron is van alle tegenstellingen in de empirie. Het ongedifferentieerde
en in-dividuele ‘subject’ ‘objectiveert’ zichzelf steeds opnieuw en anders in de empirische
werkelijkheid, de ‘Dividuation’6. Behalve wederzijds exclusief zijn deze ‘pure neutrale Grosse, [...]
die schöpferische Null der Welt’7 en de empirie dan ook wederzijds complementair en van elkaar
afhankelijk. Is alle werkelijkheid in laatste instantie het product van het pure ongedifferentieerde Zijn,
dan is het omgekeerd ook zo dat dit zich op zijn beurt alleen kan ‘objectiveren’ in de polaire
tegenstellingen van de empirie. De ‘objectiviteit’ kan volgens Friedlaender dan ook beschouwd worden
als ‘die Übersetzung der Indifferenziertheit des Subjekts in die differenzierte Sprache des Objektes’8.
De ‘schöpferische Indifferenz’ kan zelf niet in de wereld aanwezig zijn, maar de wereld verwijst er
wel naar, zoals het product naar zijn (afwezige) maker verwijst. De empirie is de manifestatie van
het absolute - ‘sein Rückbleibsel, seine matt leuchtende Spur.’9
Het merkwaardige is zoals gezegd dat Friedlaender dit absolute nulpunt opvat als een subject, dat
dan als de (weliswaar tegelijk van zijn schepping afhankelijke) schepper van al het empirische moet
worden beschouwd. Wij dragen de indifferentie immers ‘in onszelf’. Om zelf dat ‘subject’ te worden,
moeten we ons volgens Friedlaender alleen maar radicaal en
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Friedlaender zegt dat aan het einde van de ‘Vorrede’ trouwens zelf: ‘Man erwarte von den folgenden Seiten nichts
als die Variation dieses Themas.’ (Schöpferische Indifferenz, XXXII) Zie hierbij ook P. Cardorff, Friedlaender
(Mynona) zur Einführung, 12.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, XIII.
‘kein Lokal, kein Wo, kein Wann, kein objektives Etwas, sondern Schöpfer alles dessen’ (Schöpferische Indifferenz,
XXIV; zie ook ibidem 51 en 360).
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, XXIII. Verderop spreekt Friedlaender van een ‘coincidentia oppositorum’
(ibidem 55).
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, XXXI, 3, 13 en 110.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, XXVII.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, XXX.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 142.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 88. Of nog: ‘die objektive Welt’ is voor ‘das reine Subjekt’ ‘den Spiegel
seiner Herrlichkeit’ (ibidem 124).

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

203

niets ontziend boven de hele fenomenaliteit, en dus ook boven onszelf als fenomenen
(‘einzelmenschliche’1 wezens), verheffen: ‘man zerschmettre die empirische “Person”, man degradiere
sie zu einem [...] Objekt.’2 De ‘Person’ moet proberen zich van de ‘Mensch’ te bevrijden en het
bovenmenselijke stadium van de ‘Engel’ te bereiken.3
Friedlaender baseert hierop een ethiek die radicaal afwijkt van het ‘klassieke’ denken over het
ethische. Alle pogingen om onder de fenomenen te onderscheiden in termen van goed en kwaad,
zuiver en onzuiver, deugdzaam en zondig behoren volgens Friedlaender zelf tot de empirie: ‘Objektive
Normen der Sittlichkeit geben zu wollen, ist eine menschliche Naivität: hier ist alles relativ. Bloss
das Subjekt ist absolut und universal.’4 De gebruikelijke oordelen van de ethiek blijven steken in de
empirie in plaats van zich erboven te verheffen: ‘Identifiziere ich mich mit irgend etwas positiv oder
negativ Angebbarem, Unterschiedlichem, mit meiner Kreatur, so sinke ich in die Kreatur’5. Om een
dergelijke eenzijdige ‘Plusmacherei’6 ‘te boven te komen’, moeten we onszelf ‘ontmenselijken’ en
de fenomenen beoordelen vanuit de bovenzinnelijke, ‘indifferente’ positie van het ‘Subjekt’. Als er
bij Friedlaender van een ‘Sollen’ kan worden gesproken, dan heeft dat betrekking op deze opdracht
om zich aan de fenomenaliteit te onttrekken: ‘Nicht das Subjekt, sondern dessen Selbstbefreiung von
aller Art Differenz ist das sittliche [...] Postulat.’7 Zondig is het ‘Subjekt’, wanneer het aan dat postulaat
geen gehoor geeft. Het is dan immers ten prooi aan ‘Selbstvergessenheit’8. Wie er echter in slaagt om
deze ‘subjectieve’ houding boven of tegenover de fenomenen te bereiken en zo vanuit het absolute
neutrum van alle tegenstellingen (de ‘coincidentia oppositorum’) de empirie te beoordelen, verwerft
een bovenmenselijke ‘Gleich-gültigkeit’9 en weet zich boven goed en kwaad, ‘über Ja und Nein
gleichmässig erhaben’10. Daarmee zijn ook de voorwaarden geschapen voor een complementair in
plaats van een discriminerend - in de dubbele betekenis van ‘onderscheidend’ en ‘achterstellend’ denken, waarbij ‘polariteiten’ (een van Friedlaenders sleutelbegrippen) als een continuüm worden
gedacht en niet geprobeerd wordt om een van beide polen te privilegiëren of te verdringen. Deze
‘Allparteilichkeit’11 resulteert in de praktijk in een steeds herhaald herinneren aan wat normaliter
‘eenzijdig’ verdrongen wordt.12 Friedlaender ‘zügelt die Extreme des Sitten-Unterschiedes und belehrt
das eine Extrem durch
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S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, XIV.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, XXII. Zie onder andere ook ibidem 59; en P. de Vree, Paul van Ostaijen
en het dadaïsme, 48 en 109.
Cf. S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 90. Zie ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 221; en id., Paul
van Ostaijen and Der Sturm, 46.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 169.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 58.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 85.
Cf. S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 165. Zie ook ibidem 103.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, XXIV. Zie ook ibidem 49, 204 en 263.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 98.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 16.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 193.
Friedlaender keert zich dan ook tegen de ‘Idealisten des “Guten, Wahren, Schönen”, deren chimärische Hoffnung
es ist, das Gegenteil, das doch der identische Gegenpol ist, loszuwerden.’ (Schöpferische Indifferenz, 23; zie ook
ibidem 366)
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das andre’1. Zijn denken lijkt in dit opzicht dan ook vaak een wat excentrieke voorloper van Lyotards
filosofie van de ‘différend’. Friedlaender zowel als Lyotard beschouwen het immers als een plicht
om getuigenis af te leggen van wat in de fenomenaliteit verdrongen wordt én om te verwijzen naar
wat aan de fenomenaliteit voorafgaat - het ‘neutrum’ (Friedlaender), het quod (Lyotard).
Ook het politieke denken van Friedlaender vertoont opvallende gelijkenissen met dat van Lyotard.
Zo is ook Friedlaender van mening dat geen enkele staatsordening zichzelf mag verabsoluteren. Elke
concrete maatschappijvorm is maar een onder de talloze mogelijkheden die het Zijn (‘Die Potenz,
das Sein’2) in zich draagt, en valt dan ook nooit met dat Zijn samen. In een andere, directer aan Lyotard
herinnerende formulering: ‘Inkarnationen der Idee verderben deren reine Schöpfung, wenn sie sich
mit der Idee anders als symbolisch identifizieren zu können wähnen.’3 Friedlaender waarschuwt dan
ook hier voor de transcendentale illusie, die erin bestaat dat het object van een idee (bijvoorbeeld: de
vrijheidsidee) voor direct presenteerbaar wordt gehouden - een waarschuwing die hij met name richt
tot de ‘onkritisch-idealistische’ jeugd van zijn tijd: ‘Die urteilslose Schwärmerei, zumal der modernen
freigeistigen Jugend, möchte die Freiheit fanatisch, radikal, unterschiedslos, katastrophal sofort
verwirklichen.’4 Friedlaender levert daarmee, voortbouwend op Kant, ‘ein Gegengewicht zu
marxistischen Hoffnungsphilosophien’5. Zijn ‘kritische’ inzicht in de onpresenteerbaarheid van ideeën
en in de transcendentale illusie waaraan deze ‘Hoffnungsphilosophien’ ten prooi zijn, houdt ten
nauwste verband met zijn politiek (en overigens ook artistiek) terughoudende opstelling, die onder
meer ook spreekt uit het feit dat hij zich ‘nie auf eine Bewegung, Partei, Organisation’6 heeft vastgelegd.
Dat maatschappijvormen nooit verabsoluteerd mogen worden, betekent voor Friedlaender echter
nog niet dat ze allemaal over dezelfde kam mogen worden geschoren. De ‘optimale’ maatschappij is
er een die zo ‘open’ mogelijk is en waarin alle polariteiten en extremen (‘die Privatvereinzelungen’7)
maximaal tot uiting kunnen komen: ‘den spielenden statt kreischenden Krieg aller Differenzen.’8
Friedlaender koppelt hieraan de plicht tot subversie van alles wat die openheid wil afsluiten en zichzelf
verabsoluteert: de tot dwang gestolde ‘goede vorm’, regels, hiërarchieën, machtsverhoudingen,
organisatievormen, instituten, etc.9 Het betekent concreet dat Friedlaender vooral tegen de burgerlijke
orde in opstand komt en haar voortdurend probeert te confronteren met wat haar verstoort en ontregelt.
Die praxis reflecteert zich trouwens ook in Friedlaenders creatieve werk, dat streeft naar deformatie
en ontregeling en dat daarmee vooraf gegeven regels en normen op hun
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S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 164; zie ook ibidem 216. Vandaar dat Friedlaender net als Lyotard een
revolutionair denken dat het ene extreem eenvoudig door het andere wil vervangen, afwijst.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 82.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 121.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 169. Zie in dit verband ook onze bespreking van ‘Kant und die Freiheit
nach Ernst Marcus’.
H. Geerken, Nachwort, 318.
H. Geerken, Nachwort, 311.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 204.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 183.
Cf. hierbij E.M. Beekman, The Homeopathy of the Absurd, 69.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

205

contingentie wijst en het (wel)gevormde herinnert aan wat geen vorm heeft of geen vorm kan krijgen.
Het interessante aan Friedlaenders filosofie is dat ze tot op grote hoogte uitgaat van dezelfde
grondgedachten als die welke bij Kant de mogelijkheidsvoorwaarde vormen van de esthetica van het
verhevene. Zo wijst ook Friedlaender erop dat het absolute niet direct in de empirie kan worden
gepresenteerd: ‘Das schöpferische Prinzip ist nichts Demonstrables’1. Elke veruitwendiging van het
absolute is meteen een ‘verontreiniging’ ervan: ‘die göttliche Idee degradiert sich in ihrer Aeusserung
so schmerzlich, dass hieraus allein sich die Konzeption eines Sündenfalls, einer Erbsünde schon
hinreichend erklärt’2. Tegelijk zijn we echter behept met het streven om het absolute (‘ein Land [...],
das noch nie erblickt wurde’3) toch te presenteren. Dat kan echter alleen op indirecte, allusieve wijze.
Dit uitgangspunt heeft ingrijpende gevolgen voor Friedlaenders taalhantering. Het streven om het
absolute, het ‘individuum ineffabile’4, toch in de taal tot uitdrukking te laten komen, resulteert in zijn
filosofische geschriften, maar ook en vooral in zijn grotesk proza tot allerlei vormen van taaldeformatie,
gemotiveerd door het streven om de taal meer te laten zeggen dan wat ze kan zeggen - om, zoals
Lyotard dat zegt, in de presentatie zelf op het onpresenteerbare te alluderen, ‘pour mieux faire sentir
qu'il y a de l'imprésentable.’5
Ook al vertonen de grondslagen van Friedlaenders filosofie grote gelijkenis met die waarop Kants
esthetica van het verhevene berust, toch is er ook een zeer wezenlijk verschilpunt. Friedlaender meent
namelijk op Kants ‘copernicaanse ommekeer’ (cf. KdrV B XVI) ‘eine prometheische Wendung der
Kantschen Theorie’6 te kunnen laten volgen. Die ‘Wendung’ bestaat erin dat hij het absolute
identificeert met een bovenzinnelijk en dus ook bovenmenselijk ‘subject’ en ons, mensen, er vervolgens
toe oproept om onze ‘menselijkheid’ radicaal en niets ontziend van ons af te stropen. Dit moet ons
toelaten om daadwerkelijk op te stijgen naar de sfeer van de vrijheid en het ‘an sich’ en zelf het
absolute ‘niets’ te worden dat de werkelijkheid schept. De ‘ontmenselijking’ is weliswaar een zware
opgave, die een grote ‘Abstraktionskraft’7 vergt - ze impliceert immers dat wij ons boven de complete
zinnelijkheid verheffen - maar ze is in Friedlaenders ogen niet principieel onuitvoerbaar. Zo worden
volgens Friedlaender de bij andere filosofen ‘vergeblichen Versuche [...], um das Absolute, das Ganze
zu erreichen’8 door zijn filosofie met succes bekroond. Dat gaat echter wel ten koste van onszelf als
‘empirisch subject’. Een ‘ontmenselijking’ die zo radicaal wordt doorgevoerd als Friedlaender dat
eist, komt in laatste instantie immers neer op de totale ‘Selbstvernichtung’9: ‘Stirb bei Lebzeiten, [...]
dein Tod ist selber Unsterblichkeit.’1
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S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, XXII. Zie ook ibidem 199; en P. Cardorff, Friedlaender (Mynona) zur
Einführung, 48.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 132. Of nog: ‘Aeusserung ist ja schon als solche die Entstellung des
Subjekts’ (ibidem 167).
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 222.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 45, 171 en 206.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 33.
P. Cardorff, Friedlaender (Mynona) zur Einführung, 43.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 4. Zie ook ibidem 182 en 371.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 3.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 251. Dat brengt Friedlaender tot zulke beweringen als: ‘Der “Tod” ist
nichts als der Tod aller Differenz im Subjekte; je beeinträchtigter dieses von Differenz ist, desto drastischer muss
der Tod eintreten. Die philosophische Selbstbesinnung muss, wenn sie gelingt, den Tod remplacieren.’ (Ibidem
370)
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 12.
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Friedlaenders ‘prometheische Wendung’ ontpopt zich dan ook als een, zij het ongewone, variant van
de ‘platonische omkering’ - hét fundament van de bereidheid om ten behoeve van de idee de hele,
als loutere ‘Sinnenschein’2 ontmaskerde zinnelijkheid te slachtofferen.3
Zoals gezegd dragen Van Ostaijens teksten uit de Berlijnse tijd en van de eerste jaren nadien de
duidelijke sporen van zijn confrontatie met Friedlaenders filosofische opvattingen. Het is onbegonnen
werk om te proberen in het bestek van dit proefschrift de relatie Friedlaender - Van Ostaijen in detail
te onderzoeken. We moeten ons hier dan ook noodgedwongen beperken tot een aantal voorbeelden,
die duidelijk zullen maken dat de Schöpferische Indifferenz voor Van Ostaijen inderdaad van grote
betekenis is geweest.
Zo bespreekt Friedlaender in de Schöpferische Indifferenz uitgebreid zijn ‘dionysisch christendom’,
dat hij een ‘correctie’ noemt op het uitsluitend op het ‘Jenseits’ gerichte christendom.4 In het ‘dionysisch
christendom’ wordt het ‘Jenseits’ als onlosmakelijk verbonden gezien met het ‘Diesseits’: het absolute,
het ‘neutrum’, is immers aangewezen op de empirie om zich, in ‘polariteiten’, te veruitwendigen.5
Vergelijk hiermee de volgende verzen uit het het eind 1919 ontstane6 gedicht ‘Prière Impromptue 2’
(De feesten van angst en pijn): ‘Kristus en Dionyzos staan hier en daar/ ik wordt gekaatst/ waarom
speelt Kristus nu ook al/ met de kaatsbal’ (I, 215). Dit korte citaat laat overigens heel goed zien hoe
Van Ostaijen, op een manier die sterk aan de Schöpferische Indifferenz doet denken, een constructie
opbouwt met polariteiten (‘Kristus’/‘Dionyzos’; ‘hier’/‘daar’; de heen en weer gaande beweging van
het kaatsen), die op het absolute maar zelf onpresenteerbare ‘nulpunt’ dienen te alluderen.7 Elders
omschrijft Friedlaender het streven naar ontmenselijking teneinde zelf het absolute, volmaakt neutrale
‘subject’ te worden als een streven om ‘bloss reine Flamme zu sein’8. Ook Van Ostaijen gebruikt, op
verschillende plaatsen in De feesten van angst en pijn, het woord ‘vlam’ als metafoor voor het absolute.
Zo bijvoorbeeld in ‘Vers 3’: ‘vliegt vlucht van vlam hoog/ en nog laag/ vóór de/ VLAM’ (I, 221). Of
in ‘Angst een dans’: ‘VLAMMENDE/ LOGOS/ Angst voor de Vlam/ EENHEID/ VLAM’ (I, 255).
Hier en elders in De feesten van angst en pijn wordt de in polaire tegenstellingen uiteengevallen
fenomenaliteit telkens gezien tegen de achtergrond van een ‘EENHEID’ waaraan alles ontspringt en
waarnaar alles ook weer terugkeert: ‘zoals de éne eenheid is in het verschijnsel van de gescheiden
tweeheid’9. De dans in ‘Angst een dans’ blijkt te worden uitgevoerd door
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S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 11. Zie onder andere ook ibidem XXV.
Voor de ‘platonische omkering’ zie Deel I. Hoofdstuk 2.1.1. We komen er ook in onze bespreking van ‘De trust
der vaderlandsliefde’ nog uitgebreider op terug. (Cf. Hoofdstuk 3.3.)
Hadermann verwijst in dit verband ook naar Friedlaenders in 1913 in Die Weissen Blätter verschenen artikel
‘Dionysisches Christentum’.
Cf. S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, XVIII 138 en 151f.
Cf. I, 294; en G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 239.
Cf. hierbij ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 223. In ‘De aftocht’ (Bezette stad) is sprake van een ‘dionyziese
vreugde om eerste dingen’ (II, 149).
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 182.
I, 246. Of nog: ‘uit eenheid gaat de schijn van tweeheid’ (I, 253). Het ‘Zijn’ wordt een ‘geboorte buik’ (I, 245)
genoemd, maar is ook de plek waar alles finaal naar terugkeert - ‘womb’ en ‘tomb’: ‘Wat/ geboren/ is/ is/ dood’ (I,
245).
De feesten van angst en pijn bevat behalve ‘vlam’ en ‘geboorte buik’ trouwens nog een hele reeks andere metaforen
voor de ‘Schöpferische Indifferenz’, het ‘individuum ineffabile’. Zo b.v.: ‘het/ onblusbare LICHT’ (I, 219); ‘God’
(I, 233); ‘DE HOOGVLAKTE’ (I, 234); ‘het Zijnde Woord’ (I, 244); ‘het Zijn’, ‘eeuwigheid’ (I, 245); ‘LOGOS’,
‘WAAR de geluiden geluidloos worden/ waar het geluidloze in ons zijn zoemt/ waar het aantal wordt het ENE
GETAL’ (I, 246); en ‘eigenschapsloze rust’ (I, 249).
Ook Hadermann wijst op ‘the importance of polarities in the poems of the “Feasts of Fear and Pain,” and [...] the
poet's efforts to neutralize these polarities in order to reach the indifferent point of view’ (Paul van Ostaijen and
Der Sturm, 47). Zie ten slotte ook H. Uyttersprot, Paul van Ostaijen en zijn proza, 89.
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‘tegenpolen’, die aan de ‘eenheid’ ontspringen en ‘kloven’ (I, 244) aanbrengen: ‘zij dansen hun
tegenpolen uit/ uit eenheid gaat de schijn van tweeheid’ (I, 253). Voorts treft men in De feesten van
angst en pijn ook geregeld Friedlaenders opvatting aan dat men de ‘schöpferische Indifferenz’ moet
proberen te herwinnen door zich radicaal te ‘ontmenselijken’ en zich boven de fenomenaliteit te
verheffen: ‘in mijn huis dat geen huis is/ omdat het nog MIJN huis is’ (‘Prière Impromptue 1’ (I,
206)). Vandaar ook: ‘Ik leg/ al het dragen van valse juwelen af/ [...] Ik leg de schone kleren af/ besef
het valse sieraad’1. Meer dan dat bij Friedlaender het geval is, gaat Van Ostaijens streven naar
‘ontmenselijking’ echter gepaard met aarzeling2 of zelfs hevige angst, die dan alleen maar doodsangst
kan zijn. Friedlaender mag dan wel stellen:
Die sogenannte Todesfurcht ist vielmehr Lebensfurcht: es fehlt das integre, menschlich
ganz und gar unbeeinträchtigte Zutraun zu sich selber, das heisst also zum Leben; denn
eigentlich lebt nur das Subjekt3,
dat kan niet beletten dat een gedicht als ‘Angst een dans’ haast letterlijk door doodsangst wordt
doorschokt: ‘mijn dansende lijf/ mijn voor angst van het woord bange lijf/ mijn in angst dansende
lijf’4.
Het zou ook bijzonder vruchtbaar kunnen zijn om Bezette stad te herlezen ‘vanuit Friedlaender’.
Eerder al had Johanna Prins, overigens zonder daarbij naar Friedlaender te verwijzen, het ‘nihilisme’
van Bezette stad al beschreven als ‘a problem of language which asserts meaning “ex nihilo”.’5
Daarmee beschrijft ze onbedoeld ook de fundamentele setup van Friedlaenders filosofie: een absoluut
niets, de eindeloze potentie van het Zijn, waaraan de
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‘Prière Impromptue 2’ (I, 213). Of nog: ‘alles in mij/ aan stukken rijten’ (‘Vers 3’ (I, 223)); ‘Ik wil beproeven/
naakt te zijn’ (‘Vers 6’ (I, 231)).
Zo bijvoorbeeld: ‘Nog vlucht ik van de eenheid naar de tweeheid’ (‘Prière Impromptue 1’ (I, 206)). Of nog: ‘IK
weet de weg/ de tekens zijn/ apokalipties-klaar/ maar ik aarzel over het water te gaan’ (‘Prière Impromptue 2’ (I,
214)).
Het citaat uit ‘Prière Impromptue 1’ keert overigens bijna letterlijk terug in een brief van 31 augustus 1920 aan V.
Brunclair, met een toevoeging die de ‘friedlaenderiaanse’ herkomst van de behandelde problematiek nog eens extra
in de verf zet: ‘Voor mij is “overspel” bijna de prengantste [sic] uitdrukking van een vluchten van de eenheid naar
de tweeheid, van de idee naar het empiriese.’ (Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 366;
mijn cursief)
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 418.
I, 245. Deze angst wordt overigens nog op verschillende andere plaatsen in De feesten van angst en pijn uitgesproken.
Zo bijvoorbeeld in ‘Prière Impromptue 1’: ‘angstig ben ik en vreemd mij dit ongekend/ gebeuren’ (I, 205). Zie
hierbij ook 1.
J. Prins, Unreal Cities: Eliot - Van Ostaijen, 61.
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‘wordende’, zich in steeds weer andere polariteiten differentiërende fenomenaliteit ontspringt en
waarnaar alle ‘geworden dingen’ ook weer terugkeren.1 Prins identificeert Van Ostaijens ‘nihil’ in
Bezette stad dan ook terecht als het ‘individuum ineffabile’ - ‘an unspoken truth’, ‘a non- or anti-word’2
- en als (het zouden bijna Friedlaenders woorden kunnen zijn) ‘a subject in its positive sense.’3 De
veelbesproken destructiviteit van Bezette stad moet dan ook worden gekaderd in een streven naar het
‘herwinnen’ van de zuiverheid van het absolute,4 in overeenstemming met wat Friedlaender schrijft:
‘Annihilation ist etwas toto coelo von Negation Unterschiedenes.’5 Illustratief hiervoor zijn de beroemde
regels aan het einde van de ‘Opdracht aan Mijnheer Zoënzo’: ‘Zullen zijn gevallen/ alle katedralen/
Hannibalen/ generalen/ idealen/ kolonels/ bordels/ misschien/ zal er plaats zijn/ voor een
van-zelf-sprekende schoonheid/ zuiver/ ongeweten’ (II, 18). De destructie komt dan ook in feite neer
op ‘aarde zuiver maken’6 ten behoeve van het ‘ware leven’. Om op ‘die neutrale Null’7 te alluderen,
is het thema van de oorlog overigens bij uitstek geschikt. Friedlaender ziet in de oorlog immers een
samenstel van polariteiten8 die in laatste instantie naar een ‘vrede’, een ‘coincidentia oppositorum’,
verwijzen.
Ook in de (oudste) Nagelaten gedichten zijn nog duidelijke sporen van Friedlaenders invloed terug
te vinden. Zo treft men in de Schöpferische Indifferenz geregeld opsommingen aan van aan elkaar
verwante polariteiten, die telkens naar een zelf afwezig ‘Zentrum’9 verwijzen. Vaak gaat het daarbij
om de tegenstelling ‘ontstaan’/‘vergaan’: ‘ein Auf und Ab, Blühen und Welken, Ein und Aus ebbt
und flutet her und hin’10. In ‘Derde groteske’ worden vergelijkbare polariteiten ter sprake gebracht
tegen de achtergrond van de tijdloze indifferentie:
Een
twee
een
twee
krachten van opgaan
krachten van
neergaan
de nutteloze kamp
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Cf. in dit verband Uyttersprots omschrijving van Bezette stad als ‘een chiastisch-polaire ordening’ (Paul van Ostaijen
en zijn proza, 89). Uyttersprot brengt die ordening overigens niet in verband met Friedlaender, maar gaat vooral in
op de overeenkomst met het werk van Duitse mystici uit de baroktijd. Cf. hierbij ook Deel III. Hoofdstuk 3.3.
J. Prins, Unreal Cities: Eliot - Van Ostaijen, 67. Zo staat het ook bijna letterlijk in ‘De aftocht’: ‘Oorsprong zijn/
zonder woorden’ (II, 149).
J. Prins, Unreal Cities: Eliot - Van Ostaijen, 70.
Cf. in ‘De aftocht’: ‘Onmiddelbaar zijn/ is het toppunt van mijn verlangen’ (II, 150).
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 76.
II, 18. Of nog, in ‘De aftocht’: ‘het lapwerk slopen/ het gekalfaterde/ dood de harlekijn// Geef mij iets dodend God
want ik wil leven’ (II, 150).
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 78.
‘der Krieg trägt seinen Gegensatz in sich selber’ (S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 78; zie ook ibidem
11).
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 11.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 11.
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ons leven verbrandt
immer
immer
immer

(II, 173)
Friedlaender heeft het verder ook herhaaldelijk over de complementariteit en gelijkwaardigheid
van het negatieve en het positieve, die aan het nulpunt ontspringen en in dat nulpunt ook weer oplossen.1
In ‘Avond strand orgel’ lezen we:
positief
negatief
positief is negatief
negatief is toch niet positief
(II, 188)
Van blijvend belang, ook voor Van Ostaijens latere en tevens meest gewaardeerde Nagelaten gedichten,
zijn enkele van de grondgedachten van de Schöpferische Indifferenz, zoals de idee van de
onherroepelijke incommensurabiliteit van ‘Diesseits’ en ‘Jenseits’, het absolute als de oorsprong en
tijdloze achtergrond van al het relatieve, en het streven om zich tegen alle ‘Selbstvergessenheit’ in
van het fenomenale te distantiëren2 en naar het absolute te verwijzen.
Friedlaender heeft, als ‘Mynona’, zulke diepe sporen nagelaten in Van Ostaijens creatieve proza, dat
het niet overdreven is om te stellen dat een goed begrip van Van Ostaijens grotesken een minimale
voorkennis van Friedlaenders filosofische en creatieve werk vereist. Zo lijkt de motivatie die
Friedlaender aan zijn grotesken toeschrijft, zo goed als perfect overeen te stemmen met die welke
ook als drijfveer van Van Ostaijens grotesken fungeert. De groteske, schrijft Friedlaender, is erop uit
om de wereld te ridiculiseren en zo een afstandelijke houding er tegenover tot stand te brengen: ‘das
Lachen konstituiert Distanz [...] So ist Lachen ein weiteres, eines der wichtigsten Mittel [...], nicht in
die Welt der Differenzen zu versinken, sondern ihr gegenüber sich unversehrt zu halten.’3 Het schrijven
van grotesken moet daarmee ook het bewustzijn wekken dat niets van wat bestaat, is wat het behoort
te zijn.4 ‘Mynona’ probeert zo, op volstrekt negatieve wijze, te alluderen op de idee, die niet in de
aanschouwing gepresenteerd kan worden: ‘Dem, was eigentlich sein soll, [...] das göttlich
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Cf. onder andere Schöpferische Indifferenz, 18, 32 en 216.
Over de ‘distans’ bij Van Ostaijen zie uitgebreider Hoofdstuk 1.5.
P. Cardorff, Friedlaender (Mynona) zur Einführung, 85.
Of, zoals Beekman het uitdrukt: volgens Friedlaender behoort alles wat ‘des mensen’ is tot een ongeneeslijke
‘organic disease’ (The Homeopathy of the Absurd, 67). Verderop citeert Beekman uit Mynona's Bank der Spötter:
‘die ganze Menschenwelt [...] finden wir realiter beherrscht von Irrtum, Wahnwitz, Verzerrung und Verderben.
Aber nicht wie Hamlet, bitte, wollen wir darüber weinen. Wir sind die Lachenden. Die Liebhaber der Idee...’ (Ibidem
68) Hadermann verwijst naar een artikel uit 1913, waar Friedlaender het heeft over ‘diese Katzenmusik des
menschlichen Daseins’ (Geciteerd in: Het vuur in de verte, 221).
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geheimnisvolle Urbild des echten Lebens’1. Dat resulteert in concreto in een sarcastisch ridiculiseren
van zowat alle ‘social institutions’2 en tal van andere menselijke verwezenlijkingen. Dat dit uitgangspunt
tot op grote hoogte ook dat van Van Ostaijens eigen grotesken is, zullen we verderop, in onze
bespreking van ‘Het gevang in de hemel’ beargumenteren.3 Van Ostaijen neemt als groteskenschrijver
van ‘Mynona’ echter niet alleen de motivatie maar ook een groot aantal technieken over.4 En in enkele
gevallen lijkt Friedlaenders werk ook als concrete aanleiding tot het schrijven van een groteske te
hebben gefungeerd. Naar enkele van die gevallen hebben we hierboven al verwezen. We willen daar
zelf nog twee voorbeelden aan toevoegen. Een van de door Friedlaender vaak aangehaalde ‘polariteiten’
is die van ‘opbouwen’ en ‘afbreken’. Friedlaender wijst daarbij zoals gebruikelijk op de
complementariteit van beide polen, en verzet zich daarmee tegen het privilegiëren van een van beide
en inzonderheid van het traditioneel positief gewaardeerde ‘opbouwen’.5 Het heeft er veel van weg
dat deze idee als het motorisch moment heeft gefungeerd van Van Ostaijens groteske ‘De stad der
opbouwers’. Deze groteske vertelt het verhaal van de stad Creixcroll, waar eenzijdig de klemtoon
wordt gelegd op ‘het voortdurende opbouwen’ (III, 50) en het bijgevolg ten strengste verboden is om
wat dan ook af te breken. Deze ‘eenzijdigheid’ leidt natuurlijk tot allerlei aberrante, ‘groteske’
toestanden.6 In ‘Intermezzo’ blijft de verwijzing beperkt tot de manier waarop ‘de direkteur die zich
God de Vader noemt’ (III, 253) zichzelf omschrijft: ‘Ik verenig de beide polen in één persoon’ (III,
254). ‘God de Vader’ is dus - als we hem mogen geloven - een ‘coincidentia oppositorum’,
Friedlaenders ‘goddelijke subject’.
Ten slotte zijn ook een aantal van de door Van Ostaijen in de kritische opstellen verdedigde
denkbeelden ten minste mede door Friedlaenders filosofie geïnspireerd.7 Zo kunnen we vaststellen
dat Van Ostaijen zich vanaf de Berlijnse tijd en ongetwijfeld mede onder de invloed van Friedlaenders
denken in toenemende mate afkeert van wat hierboven ‘Hoffnungsphilosophien’ werden genoemd,
en van elke vorm van ‘positieve’, welomschreven regels formulerende ethiek. Die afwending spreekt
bijvoorbeeld uit de ‘Open brief aan Jos. Léonard’:
Alle wetenschappelike monismen lijden filosofies schipbreuk. [...] Poëties te doorleven:
de gelijkwaardigheid van neergaan en opgaan. Verwerpen van alle
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Geciteerd in: P. Cardorff, Friedlaender (Mynona) zur Einführung, 108. Zie verder ook ibidem 112-114; P. de Vree,
Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 44-45, 77 en 106; en A. Blokhuis, Het leger en de liefde, 260-261.
E.M. Beekman, The Homeopathy of the Absurd, 68.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.5. Zie ook: E.M. Beekman, The Homeopathy of the Absurd, 67-68; en P. Hadermann, Het
vuur in de verte, 221.
Over deze technieken zie H. Geerken, Nachwort, 299f. Voor een vergelijking van Mynona's en Van Ostaijens
grotesken naar de techniek zie P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 108-109; en P. Hadermann, Paul van
Ostaijen and Der Sturm, 43-47.
Cf. onder andere S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, XXVI, XXXII, 32, 44 en 216.
Overigens wordt ook in ‘De aftocht’, het lange slotgedicht van Bezette stad, met de polariteit ‘opbouwen’/‘afbreken’
gespeeld: ‘goed rameien is het enige bouwen’ (I, 150).
Cf. hierover Hadermann: ‘Friedländer's example was perhaps still more important for Van Ostaijen's poetics than
for his grotesque prose.’ (Paul van Ostaijen and Der Sturm, 45)
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waarde-identiteit: opgaan-goed, neergaan-kwaad. Trouwens natuurlijk: Jenseits von Gut
und Böse.1
Eveneens in overeenstemming met Friedlaenders filosofie is Van Ostaijens groeiende inzicht dat het
onmogelijk is om het absolute direct in de empirie te presenteren. Het is, schrijft Van Ostaijen in de
‘Open brief’: ‘Slechts simbolies uit te drukken, simbolies, d.w.z. ongeveer.’2 Voorts lijkt Friedlaenders
oproep tot ‘ontmenselijking’ tot op grote hoogte Van Ostaijens fameuze eis tot ontindividualisering3
en de daaraan verbonden noodzaak van een ‘persoonlike’ discipline4 te hebben geïnspireerd. Die eis
wordt voor het eerst uitgesproken in het in augustus 1920 geschreven opstel ‘Wat is er met Picasso’,5
waar Van Ostaijen stelt dat in het werk van Picasso
een zeer bewuste individualiteit onbewust en zeker naar een ontindividualisering wordt
gedreven; ontindividualisering die ongelukkig niet wordt doorgezet, omdat de
individualiteit de weg belemmert. Zo is het: het doorzetten van wat wij aan ons zelf onze
individualiteit menen, [...] belet ons de hoogste realisering juist van onze werkelike
individualiteit: streven naar ontindividualisering. (IV, 113)
Dat deze eis tot ontindividualisering door Friedlaender geïnspireerd moet zijn, blijkt trouwens even
verderop, waar Van Ostaijen hem herformuleert als het streven ‘naar een indifferenter standpunt’6.
Het uiteindelijke streefdoel wordt door Van Ostaijen geheel in overeenstemming met Friedlaender
omschreven als een ‘coincidentia oppositorum’: ‘Het indifferente standpunt is: te zijn en niet te zijn,
of duidelijker: te zijn is niet te zijn.’7 Elders in ‘Wat is er met Picasso’ blijkt Van Ostaijen net als
Friedlaender het absolute als een ‘subject’ op te vatten.
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IV, 160. Over het ‘monisme’ zie Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 212. Ook Hadermann wijst erop
dat Van Ostaijen hiermee ‘aansluit bij het nietzscheaans amoralisme van Friedländer’ (Het vuur in de verte,
271). De Vree spreekt in dit verband, met een aan Friedlaender herinnerende term, van Van Ostaijens
‘Gleichgültigkeit’ (Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 89).
In dezelfde lijn als de geciteerde passage uit de ‘Open brief’ liggen deze bekende regels uit ‘Prière
Impromptue 3’: ‘God/ [...]/ Gij zijt neergang/ zoals Gij/ opgang/ zijt/ Gij zijt WAARDELOOS/ nog sta ik
gesnoerd aan de/ BOOM VAN GOED EN KWAAD/ en ben/ slechts waardeloos omdat ik nog waarden
ken’ (I, 233-234). En verder: ‘OP DE HOOGVLAKTE/ IS/ GEEN WAARDE MEER’ (I, 234). Zie hierbij
ook P. Hadermann, Paul van Ostaijen and Der Sturm, 47.
Dit ‘amoralisme’ is een definitieve verworvenheid. Zie, bijvoorbeeld, de brief aan Stuckenberg van 21 juli
1921, of het in 1924 geschreven ‘Paul-Gustave van Hecke’: ‘Neergang en opgang zijn gelijkwaardige
krachten.’ (IV, 240)
IV, 158. Op deze gedachte, die eveneens tot Van Ostaijens ‘definitieve’ denken behoort, komen we in Hoofdstuk
4.2.2. uitgebreider terug.
Op Friedlaenders rol in de ontwikkeling van dit concept wordt herhaaldelijk gewezen door Hadermann: ‘Significant
is the fact that our poet began to talk about “ontindividualisering” [...] in his Berlin period. This term, which became
a key to his aesthetics, was first used by Van Ostaijen with a mainly ethical connotation that also reminds us of
Friedländer.’ (Paul van Ostaijen and Der Sturm, 45-46; zie ook id., Het vuur in de verte, 222) Zie verder ook P. De
Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 45 en 86; id., Esquisse de l'évolution des études sur Paul van Ostaijen, 8;
en A.M. Musschoot, Het modernisme van Van Ostaijen in het licht van de literatuurwetenschap, 157.
Cf. IV, 174. Over deze ‘discipline’ bij Friedlaender zie Schöpferische Indifferenz, 18, 24-25 en 166. We komen
uitgebreider op deze kwestie terug in Hoofdstuk 4.2.2.
Cf. hierbij ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 218.
IV, 113. Cf. bij deze passage P. Hadermann, Paul van Ostaijen and Der Sturm, 46.
IV, 113. Cf. in dit verband ‘Angst een dans’: ‘te ZIJN IS NIET TE ZIJN’ (I, 247). Over het verband tussen beide
passages zie ook Hadermann, Het vuur in de verte, 223.
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Alleen zo valt te begrijpen waarom hij daar de term ‘subject’ gebruikt ‘in tegenstelling van empirie’
(IV, 114) en dus in de betekenis van een absoluut ‘subject ontdaan van zijn empiriese verschijning’
(IV, 114). Toch blijkt Van Ostaijen Friedlaender in de kwestie van de ‘ontindividualisering’ niet
helemáál te volgen. Zo suggereert het gebruik van de comparatief in ‘een indifferenter standpunt’ dat
hij, anders dan Friedlaender, de volkomen ontindividualisering - en bijgevolg: het daadwerkelijk
bereiken van het absolute - niet haalbaar acht. Dit vermoeden wordt verderop in ‘Wat is er met Picasso’
bevestigd: ‘ten slotte blijft het, zoals alle mensewerk, een streven. Het kan niet volledig worden
gerealiseerd, omdat het gaat boven de kracht van de mens.’1
Van Ostaijen brengt hiermee, bij alle beïnvloeding, een zeer wezenlijke correctie aan op
Friedlaenders leer van de ‘schöpferische Indifferenz’.2 Het lijkt niet onmogelijk dat hij hier voor het
eerst theoretisch de lessen trekt uit de vaststelling waartoe de meest ‘filosofische’ (eind 1919, begin
1920 geschreven) gedichten van De feesten van angst en pijn hadden geleid: de blinde gehoorzaamheid
aan de imperatief om op te stijgen naar het bovenzinnelijke blijkt onvermijdelijk uit te monden in de
destructie van de zinnelijkheid in het algemeen en van het empirische subject in het bijzonder. Zoals
we hebben gezien vormt dit besef de verklaring voor het feit dat het streven naar ontindividualisering
in de Feesten zo vaak met angst en aarzeling verbonden is. Toch lijkt Van Ostaijen er in de bewuste
gedichten nog van uit te gaan dat de niets ontziende opoffering van het ‘empirische subject’ de prijs
is die nu eenmaal voor de ‘bevrijding’ uit de zinnelijkheid betaald moet worden.3 In ‘Wat is er met
Picasso’ lijkt hij daar echter al heel anders over te denken. Ons streven naar ontindividualisering kan
nooit zijn doel bereiken, omdat dat doel ‘on-menselijk’ is: ‘Mythies staat dit in de Bijbel en in het
Nieuwe Testament uitgedrukt. Slechts twee mensen stegen ten hemel, zonder over de dood heen te
moeten, d.w.z. zonder terug te vallen in de empiriese individualiteit. Elias en Maria.’ (IV, 114) Voor
Van Ostaijen heeft het absolute zich voorgoed aan de menselijke sfeer onttrokken.4
Dat belet niet dat Van Ostaijen het hier en ook in zijn latere opstellen belangrijk blijft vinden om
ten minste de ‘geste’ van het reiken naar het onbereikbare te maken:
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IV, 114. Deze kritische correctie op Friedlaender stemt trouwens overeen met Beekmans algemener opmerking dat
Friedlaenders ‘cosmic optimism’ ver van Van Ostaijens pessimistische en ‘weary resignation’ af staat. (Homeopathy
of the Absurd, 68-69; zie ook ibidem 10)
Het is allicht ook dit wat Hadermann bedoelt met: ‘Zonder twijfel is Van Ostaijen niet zo ver gegaan als Friedländer
in zijn opvatting van de toekomstige mens als “neutrale Person”’ (Het vuur in de verte, 221-222).
Hadermann stelt dan ook terecht: ‘If the “Feasts of Fear and Pain” are full of anguish and despair, they are none
the less feasts, because they mean a liberation of the poet's self’ (Paul van Ostaijen and Der Sturm, 47).
Toch lijkt Van Ostaijen de consequenties daarvan op dit ogenblik nog niet volledig te beseffen. Een van die
consequenties zou zijn: het afwijzen van ‘Hoffnungsphilosophien’ - populair: van ‘ismen’ - omdat ze gefundeerd
zijn op de illusie van de realiseerbaarheid van de idee. In het een maand na ‘Wat is er met Picasso’ geschreven
‘Rond het Vlaamse probleem’ geeft hij echter nog duidelijk blijk van zijn communistisch-flamingantische engagement.
En in ‘Et voilà’, het ‘Sienjaal’-manifest (eind 1920), zingt hij de lof van het ‘geëmansipeerd kubisme’ (IV, 129).
Overigens zijn ook het gebruik van de term ‘Sienjaal’ en de manifestvorm significant: het eerste, als een ‘teken’ of
een ‘baken’ dat ‘de juiste weg’ wijst; het tweede, omdat het de middelen meent te kunnen aanwijzen om tot de
‘juiste’ presentatie van de idee te komen. Pas rond 1922-1923 blijken de genoemde consequenties volledig tot hem
door te dringen.
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maatstaf naar dewelke te meten is het goddelike in de kunst [...] is het streven naar
ontindividualiseren. Hoe groter dit streven, des te groter het werk, het rezultaat. Het door
de mens bereikbare rezultaat is niet dit rezultaat-voor-zich, maar het streven in dit rezultaat.
(IV, 114)
De waarde van een kunstwerk hangt met andere woorden af van de mate waarin het erin slaagt om
getuigenis af te leggen van een streven om zich boven de fenomenaliteit te verheffen en aldus naar
het (onbereikbare) absolute ten minste te verwijzen. De term ‘ontindividualisering’ wordt bij Van
Ostaijen in het begin van de jaren twintig dan ook niet alleen gebruikt met betrekking tot de kunstenaar,
maar ook met betrekking tot het kunstwerk. Dat blijkt met name uit het eerste, eind 1920 ontstane
Campendonkopstel, waar hij schrijft: ‘L'oeuvre d'art est désindividualisée et en même temps
individuelle’ (IV, 136). Hij bedoelt daarmee dat het kunstwerk een op zichzelf staande ‘microkosmos’
is, een ‘schöpferische Indifferenz’ die zich door middel van polariteiten manifesteert:
Comme individualité, l'oeuvre d'art est un tout primordial et indifférentiel. Dans le
mécanisme de son expression cette individualité doit se manifester par son expression
différentielle. Par la différence, l'indifférentiel se fait sensible. Dans l'oeuvre de
Campendonk cette ‘indifférence créatrice’ (S. Friedlaender) se manifeste essentiellement,
par sa polarisation fantasmatique et tranquillisée.1
Verliest de eis tot ontindividualisering in de latere opstellen van Van Ostaijen geleidelijk haar
onverbiddelijke, moreel getinte scherpte, van blijvend belang is de aan die eis verbonden tendens tot
‘indifferente distantiëring tegenover de uiterlijke werkelijkheid’2. Deze ‘schöpferische Distanz zwischen
der Welt und sich’3 wordt ook door Friedlaender herhaaldelijk met de ‘ontmenselijking’ in verband
gebracht.
Slaagt men erin zich tot ‘creatief subject’ te verheffen, dan gaat men volgens Friedlaender de
wordende wereld zien als zijn eigen schepping. De wereld wordt zo tegelijk vreemd en vertrouwd vreemd, omdat de objecten buiten het subject staan en er op een wonderlijke, mysterieuze manier een
veruitwendiging van zijn, en vertrouwd, omdat ze voor hun ontstaan in laatste instantie van het subject
afhankelijk zijn.4 De hieruit voortvloeiende
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IV, 136. In het in de eerste helft van 1920 ontstane ‘Duitse’ Campendonkopstel valt de naam ‘Friedlaender’
weg en wordt de passage als volgt geherformuleerd: ‘Als Individualität ist das Kunstwerk ein primäres,
undifferenziertes Ganzes. Im Mechanismus seines Ausdrucks muss diese Individualität sich durch Differenzen,
Gegensätze, Pole manifestieren. Differenz als sinnliche Veräusserlichung des Indifferenten. Das mystische
Quid, die Ursache und die Folge der Beziehungen zwischen den Gegensätzen ist indifferent. Diese
“schöpferische Indifferenz” manifestiert sich in den Arbeiten Campendonks durch eine
phantasmatisch-beruhigende Polarisation.’ (IV, 151) Een aantal van de hier gehanteerde uitdrukkingen
lijken zoals Hadermann opmerkt ‘zó uit de pen van Friedländer gevloeid.’ (Het vuur in de verte, 222) Zie
verder ook ibidem 258; en G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 418.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 304. Hadermann verwijst in dit verband onder andere naar ‘Franse literatuur’,
‘Gaston Burssens’ en ‘Breugel’. (Cf. ibidem 304-305) Zie verder ook id., Paul van Ostaijen and Der Sturm, 43-45;
en Hoofdstuk 1.5.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 113. Zie ook ibidem 124, 175 en 193.
Cf. S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, XXIII, 56, 112, 121, 142, 147, 165, 176, 180, 258, 323, 327-328 en
335.
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verwondering over de ‘trotz aller Aufklärung unergründliche Rätselhaftigkeit der Welt’1, ja over het
mysterie van de allergewoonste dingen herinnert aan Lyotards streven om de elementaire verwondering
over het ‘er zijn’ van de dingen te herstellen - om, anders gezegd, aan hun quod te herinneren. In
overeenstemming hiermee schrijft Friedlaender: ‘Wer sich erst über spezifisch sinnliche Phänomene
wundert, wundert sich viel zu spät’2. Alleen vanuit deze friedlaenderiaanse opvatting van het ‘mysterie’
van de werkelijkheid valt de volgende passage uit het derde Campendonkopstel te begrijpen:
Peindre cet extérieur multiplié avec la conscience qu'il n'est pas autre chose
qu'extériorisation, c'est peindre vrai et représenter un mystère exact. Situer l'extérieur
dans la conscience de l'extériorisation, c'est spiritualiser cet extérieur empirique, la
matière. Aussitôt qu'on aura vu selon cette vision, ne fût-ce qu'une seule fois, on ne
cherchera pas d'autres merveilles que la réalité même: le merveilleux objet qu'est le moi
enfermant en soi une table, une bouteille. (IV, 182)
Parafraserend: de werkelijkheid wordt wonderlijk zodra we haar begrijpen als (in Friedlaenders
terminologie) de veruitwendiging van het absolute subject in de empirie - zodra we haar (met Lyotards
woorden) niet in haar quid, maar in haar quod ervaren. Bij Van Ostaijen wordt dat: ‘La conscience
de cette localisation du moi dans une pipe, dans une fleur [...] est, malgré, ou par la connaissance, le
seul mystère des objets “extérieurs”.’ (IV, 182)
Het ‘ik’ is hier het absolute subject, dat zichzelf ‘lokaliseert’3 in de objectieve werkelijkheid. Niet
toevallig beroept Van Ostaijen zich juist hier expliciet op Friedlaender:
‘Apprenez à connaître’, nous dit Friedlaender, le néo-kantien d'après Marcus, ‘qu'il
n'existe pas autre chose que des merveilles. Mais l'ordre régulier par lequel l'éternelle
merveille créatrice se manifeste objectivement, la fait paraître non-merveilleuse.’4
Het interessante aan deze passage is dat ze ons toelaat om de parallellie met Lyotard nog verder door
te trekken. De strategie bij uitstek om aan de dingen - en inzonderheid ook aan de woorden - hun
‘événement’-karakter terug te geven, is immers zowel voor Friedlaender en Van Ostaijen enerzijds
als voor Lyotard anderzijds immers kennelijk het ontwrichten van de regelmaat, de ‘orde’, de ‘goede
vorm’.5
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S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 250.
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 249.
De term is, in dezelfde betekenis, ook bij Friedlaender terug te vinden. Cf. b.v. Schöpferische Indifferenz, XXIV
en 360. Van Ostaijen gebruikte hem eerder al in ‘Wat is er met Picasso’, het Sienjaal-prospectus, ‘Et voilà’ en
‘Modernistiese dichters’ (cf. IV, 114, 127, 133 en 173-174). Zie in dit verband ook A. Blokhuis, De fantasmatische
wereld van Paul van Ostaijen, 47-48; en Hoofdstuk 4.4.
IV, 183. Cf. bij deze passage P. Hadermann, Het vuur in de verte, 263. Opvallend is dat deze verwijzing
naar Friedlaender in het eerste en tweede Campendonkopstel niet voorkomt. Deze pure verwondering over
het ‘er zijn’ van de dingen lijkt dan ook rond 1923 in Van Ostaijens opvattingen aan belang te winnen. Zie
hiervoor P. Hadermann, o.c., 260-263.
Ook Hadermann komt tot de conclusie dat men uit de geciteerde passage uit het derde Campendonkopstel ‘alleen
kan besluiten dat het wonder alleen wordt geopenbaard door het verstoren van deze regelmaat’ (Het vuur in de
verte, 263). Zie in dit verband ook P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 45. We komen op deze kwestie
terug in Deel III. Hoofdstuk 2.7.
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2.3. Ernst Marcus, Das Problem der exzentrischen Empfindung und seine Lösung
In de zo-even besproken passage uit het derde Campendonkopstel wordt Friedlaender door Van
Ostaijen omschreven als ‘le néo-kantien d'après Marcus’ (IV, 183). De naam Marcus komt daarnaast
ook een paar keer voor in de correspondentie. Zo schrijft Van Ostaijen op 7 december 1919 aan Georg
Muche, in een opmerking over een meningsverschil tussen hem en Floris Jespers over twee- en
driedimensionaliteit in de schilderkunst: ‘Ich werde den Flamen Marcus' excentrische Empfindung
aufschicken.’1 Daarnaast wordt Marcus ook genoemd in de hoger geciteerde brief aan Stuckenberg,
waar Van Ostaijen Topps Kant-‘Fimmel’ beschrijft: ‘Um eins erscheint er und redet bis 9, nur Kant,
Marcus, u.s.w.’2 Ten slotte verschijnt de naam Marcus ook in de titel van het in 2.2. besproken artikel
van Friedlaender over Kants ethiek.
Ernst Marcus (1856-1928) was magistraat van beroep, maar beschouwde het als zijn roeping om
‘Kants Lehre zu dynamisieren, zu erklären und anzuwenden’3. Met het oog daarop publiceerde hij
vanaf de eeuwwisseling tot aan zijn dood een groot aantal boeken waarin hij zijn visie op Kant
uiteenzette. Net als Friedlaender kon hij daarbij vanwege de academische filosofie, en inzonderheid
vanwege het ‘officiële’ neokantianisme, op weinig erkenning rekenen.4 Een poging tot toenadering
tussen Marcus en Hermann Cohen, de belangrijkste vertegenwoordiger van het ‘Marburgse’
neokantianisme, liep zelfs uit in een hoog oplopend conflict en een blijvende vijandschap.5 Friedlaenders
bewondering voor Marcus, met wie hij overigens tot diens dood in 1928 onafgebroken ‘in persönlichem
und brieflichem Kontakt’6 stond, was zo groot dat hij hem voor niets minder dan ‘der gewaltigste
Denker der Gegenwart’7 hield, en diens Kantlecturen als absoluut maatgevend beschouwde.8 Marcus'
geschriften zijn voor Friedlaender dan ook van grote betekenis geweest: ‘Marcus’ Ausführungen zu
Kant werden von Friedlaender oft wörtlich übernommen, und Mynona bezeichnet sich als ‘geistigen
Verkehrsschutzmann im Auftrage von Ernst Marcus'’8. Aangezien Friedlaender ‘für Marcus der
wirkungsvollste Anhänger und stärkste Propagandist
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Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 260.
Brief van 2 maart 1921. Geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 130.
P. Cardorff, Friedlaender (Mynona) zur Einführung, 34. Zie ook A. Blokhuis, De fantasmatische wereld van Paul
van Ostaijen, 43.
Cf. P. Cardorff, Friedlaender (Mynona) zur Einführung, 34; en G.H. Lübben, Nachwort, 590-592
Cf. G.H. Lübben, Nachwort, 591.
H. Geerken, Nachwort, 284.
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 260n. Zie ook G.H. Lübben, Nachwort, 589 en 592. Ook in de
Schöpferische Indifferenz laat Friedlaender zich in deze zin over Marcus uit (cf. b.v. 86).
‘Es gibt heute nur ein einziges Mittel zum deutlichen Verständnis Kants - man lese Ernst Marcus.’ (Schöpferische
Indifferenz, 237). In een tekst uit 1928 noemt Friedlaender Marcus ‘der einzige echte, fruchtbare Kantianer’ (geciteerd
in: P. Cardorff, Friedlaender (Mynona) zur Einführung, 18; zie ook G.H. Lübben, Nachwort, 589). Bijgevolg wordt
‘“Kant/Marcus” [...] für Friedlaender ein terminus technicus.’ (Geerken, Nachwort, 284)
P. Cardorff, Friedlaender (Mynona) zur Einführung, 34. Zie ook ibidem 59.
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seiner Lehre’1 was, lijdt het nauwelijks twijfel dat Van Ostaijen mede via hem in contact is gekomen
met het werk van Marcus, en inzonderheid met één boekje daaruit: het in 1918 bij de Sturm-uitgeverij
verschenen Das Problem der exzentrischen Empfindung und seine Lösung,2 een werk waarin
Friedlaender zijn leer van de ‘schöpferische Indifferenz’ bevestigd meende te vinden.3 Het is dit boekje
waar Van Ostaijen in zijn brief aan Muche naar verwijst.
Nu is de Exzentrische Empfindung misschien wel Marcus' boek dat het minste over Kant gaat.
Marcus zegt trouwens in zijn ‘Vorwort’ dat het als een natuurwetenschappelijk werk is bedoeld en
bijgevolg ‘keineswegs die Kenntnis der Lehre Kants’4 veronderstelt. De vraag waarop Marcus hier
een antwoord wil geven, luidt: hoe komt het dat wij de verschijnselen als dingen buiten ons ervaren?
Welnu, volgens Marcus ontstaan ‘optische Gebilde’5 als volgt: eerst wordt ons oog geprikkeld door
een soort van ‘concentrische’ golven, afkomstig van de (zelf lichtloze) dingen. Deze prikkels worden
direct doorgegeven aan onze hersenen, waar ze worden omgezet in optische beelden, die echter buiten
ons moeten worden gesitueerd. Uit onze hersenen vertrekken immers ‘excentrische’ golven, aan het
uiteinde waarvan wij (bijgevolg realiter ‘transsomatische’6) vormen waarnemen. Wat wij zien, zijn
dan ook niet de dingen zelf (de ‘lichtlose Ursachen’7), maar ‘excentrische emanaties’ van onze
hersenen. Marcus beschouwt de hele ‘optische wereld’ dan ook in feite als één grote ‘fantasmagorie’.
Een van de consequenties hiervan is dat het spiegelbeeld van iets volstrekt gelijkwaardig is aan het
‘gewone’ optische beeld ervan: geen van beide mag immers met het ding zelf worden verward - anders
gezegd, beide zijn ‘ganz und gar subjektiv’8. Het enige verschil is dat de ‘concentrische’ golven in
het geval van het spiegelbeeld ons oog pas na breking in de spiegel bereiken.9
In aansluiting hierbij gaat Marcus ook in op de rol van de verbeeldingskracht en het verstand in de
waarneming. Net als Kant kent Marcus aan de ‘Phantasie’ een synthetiserende functie toe.10 Eerst en
vooral synthetiseert zij de opeenvolgende en snel wisselende prikkels
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G.H. Lübben, Nachwort, 592.
Voortaan kortweg: Exzentrische Empfindung.
Cf. G.H. Lübben, Nachwort, 592. Uit de genoemde brieven aan Muche en Stuckenberg blijkt in elk geval dat de
Exzentrische Empfindung tot het Sturm-dieet behoorde: Van Ostaijen gaat er in zijn brief aan Muche kennelijk van
uit dat die het boekje kent en het met de erin verwoorde opvattingen eens is. Uit de brief aan Stuckenberg blijkt dat
Topp Kant mede via Marcus heeft leren kennen. Ook hier veronderstelt Van Ostaijen dat Stuckenberg met Marcus
vertrouwd is.
Recent heeft Bogman erop gewezen dat ook in het (door Van Ostaijen gekende) Die neue Malerei van Herwarth
Walden, de theoreticus van de Sturm-kunstenaars, naar de Exzentrische Empfindung wordt verwezen. (De stad als
tekst, 128)
E. Marcus, Das Problem der exzentrischen Empfindung und seine Lösung, 5.
Ernst Marcus, Das Problem der exzentrischen Empfunding und seine Lösung, 8.
E. Marcus, Das Problem der exzentrischen Empfindung und seine Lösung, 10. Zie ook A. Blokhuis, De fantasmatische
wereld van Paul van Ostaijen, 43.
E. Marcus, Das Problem der exzentrischen Empfunding und seine Lösung, 10.
E. Marcus, Das Problem der exzentrischen Empfindung und seine Lösung, 15.
‘Es spiegelt sich also auch niemals ein Körper, vielmehr löst die vom Körper ausgehende zentripetale Undulation
ein ganz gleiches Gebilde aus, mag sie nun unser Auge direkt oder auf dem Umweg über die Spegelfläche erreichen.’
(Das Problem der exzentrischen Empfindung und seine Lösung, 12; zie ook ibidem 24-25)
‘Dass die Phantasie ein Coëffizient aller Wahrnehmung ist, indem sie die zerstreuten Data der Empfindung in eine
synthetische Einheit bringt (welche “Bild” genannt wird), hat Kant entdeckt.’ (Das Problem der exzentrischen
Empfindung und seine Lösung, 39n)
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die door het oog worden opgevangen tot ‘ein ganzes grosses zusammenhängendes (synoptisches)
Gebilde’1. Aan deze beelden kan vervolgens door het verstand een betekenis worden toegekend.
Wanneer een dergelijke combinatie van aanschouwing en begrip tot stand komt, is er sprake van
kennis.2 Daarnaast fungeert de verbeeldingskracht ook als producent van ‘fantasmata’. Een ‘fantasma’
is het synthetische beeld dat onze verbeeldingskracht produceert wanneer van haar wordt gevraagd
om het object van een ervaringsbegrip (van het verstand) in de aanschouwing voor te stellen.3
De actieve betrokkenheid van de verbeeldingskracht en het verstand in de waarneming verklaart
volgens Marcus ook de mogelijkheid van ‘kunstmatig perspectief’. Zien we bijvoorbeeld de
perspectivische tekening van een huis, dan wordt die door ons verstand herkend als analoog aan het
‘optische beeld’ van eerder geziene ‘echte’ huizen. De verbeeldingskracht realiseert hierop een optisch
beeld met ‘diepte’, en werkt aldus ook hier actief in op de waarneming.4 De tekening zelf mag dan
wel volkomen vlak zijn, daaruit ‘folgt keineswegs, dass das dadurch ausgelöste optische Gebilde als
Ebene auftreten oder aufgefasst oder erkannt werden muss.’5 De diepte in een perspectivische tekening
wordt, dankzij de ingreep van verstand en verbeeldingskracht, werkelijk waargenomen. Op een
vergelijkbare manier worden in de ‘gewone’ waarneming delen van een object die actueel aan het
gezicht onttrokken zijn, dankzij de actieve medewerking van verstand en verbeeldingskracht
‘aangevuld’: ‘ich intellektuiere sie’6.
In de hierboven geciteerde brief is de context waarin Van Ostaijen de Exzentrische Empfindung ter
sprake brengt, dan ook niet toevallig die van een discussie over het probleem van het perspectief. Hij
verzet zich daarbij tegen Jespers' opvatting dat we alleen ‘echte’ verschijnselen als driedimensionaal
ervaren. Om Jespers' ongelijk aan te tonen beroept hij zich op het zo-even besproken voorbeeld van
het spiegelbeeld: ‘Sollen wir sagen der Spiegel und das geschehen darin ist 2-, das Zimmer 3-dim?
Aber das ist absurd!’7 Op hetzelfde voorbeeld komt hij overigens in een brief aan Muche van enkele
weken later, zij het ditmaal zonder Marcus te vernoemen, nog eens terug: ‘Dass ein Spiegel flach ist
wissen wir nicht optisch; Kind un[d] Tier sind Beispiele.’8
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E. Marcus, Das Problem der exzentrischen Empfindung und seine Lösung, 26. Zie ook ibidem 39n.
Marcus verwijst hier dan ook naar de beroemde slagzin uit de Kritik der reinen Vernunft, waaraan ook Bahr refereert:
‘Anschauung ohne Begriff ist blind. Begriff ohne Anschauung ist leer.’ (Das Problem der exzentrischen Empfindung
und seine Lösung, 56)
E. Marcus, Das Problem der exzentrischen Empfindung und seine Lösung, 40n.
‘Der Intellekt deutet unwillkürlich die Teile der perspektivischen Zeichnung als Repräsentanten von Flächen
empirisch bekannter Körper. Die unter seiner Herrschaft stehende optische Phantasie aber realisiert diese Vorstellung,
indem sie in diesem Falle nicht nur die nach unserer Theorie stattfindende exzentrische Reaktion unterstützt und
aufrecht erhält [...], sondern sie auch modifiziert.’ (Das Problem der exzentrischen Empfindung und seine Lösung,
40)
E. Marcus, Das Problem der exzentrischen Empfindung und seine Lösung, 37.
E. Marcus, Das Problem der exzentrischen Empfindung und seine Lösung, 53. Zie ook A. Blokhuis, De fantasmatische
wereld van Paul van Ostaijen, 44.
Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 260.
Brief van 20 december 1919. Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 267. Zie over deze
kwestie uitgebreider A. Blokhuis, De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen, 43-44.
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Deze referenties lijken er inderdaad op te wijzen dat Van Ostaijen zich Marcus' waarnemingstheorie
grondig eigen heeft gemaakt. Van Ostaijens vertrouwdheid met de Exzentrische Empfindung spreekt
zoals we zullen zien trouwens ook uit enkele opstellen uit de Berlijnse tijd en de eerste jaren daarna.
Het is Blokhuis' verdienste dat zij op het belang van Marcus voor Van Ostaijens eigen opvattingen
heeft gewezen. Haar presentatie van Marcus' waarnemingstheorie is echter enigszins misleidend,
omdat ze de verschillen tussen de in Exzentrische Empfindung verdedigde waarnemingstheorie en
Kants kennisleer al te zeer minimaliseert en soms zelfs de indruk wekt als zou de eerste een
hoofdzakelijk naar de terminologie afwijkende parafrase van de tweede zijn. In werkelijkheid zijn er
aanzienlijke verschillen. Toch belet deze vaststelling niet dat we Blokhuis kunnen bijtreden wanneer
ze Marcus als een van de ‘wegbereiders’ van Van Ostaijens ‘kantianisme’ aanwijst.
Zo wijst Marcus erop dat de hele ‘optische ruimte’, die immers een ‘subjektive, und zwar spezifisch
optische Vorstellung’1 is, strikt onderscheiden moet worden van de sfeer van de ‘oorzaken’ van de
optische beelden. Hij construeert daarmee een onderscheid dat tot op zekere hoogte (niet helemaal!2)
parallel loopt aan Kants onderscheid tussen verschijnsel en ‘an sich’. In aansluiting hierbij vestigt hij
de aandacht op de rol van het subject, en inzonderheid van het verstand en de verbeeldingskracht, in
het tot stand komen van de waarneming van de dingen. Zoals Kant kent hij daarbij aan de
verbeeldingskracht de rol toe van een synthetisch vermogen, dat een verbinding tot stand brengt tussen
het menigvuldige van de zinnelijkheid en de begrippen van het verstand. Marcus wijkt daarbij echter
niet alleen van Kants eerste Kritik af doordat hij de verbeeldingskracht een andere naam geeft
(‘Phantasie’), maar ook doordat hij een notie invoert die bij Kant geen equivalent heeft: het
‘Phantasma’, het in opdracht van het verstand door de ‘Phantasie’ opgeroepen synthetisch beeld dat
het object van een begrip in de aanschouwing moet voorstellen. Het is precies deze onkantiaanse
‘fantasma’-notie die Van Ostaijen in een aantal opstellen zal hanteren en waaraan hij overigens een
andere functie zal toekennen dan die welke ze bij Marcus vervult.3
Ter afsluiting van dit punt willen we kort enig idee geven van het belang van Marcus' ideeën over
de waarneming voor Van Ostaijens kunstopvattingen. Zo hadden we gezien dat het fantasma volgens
Marcus een synthetisch beeld is dat we zelf, zonder dat daarvoor een ‘concentrische prikkel’ vereist
is, kunnen opwekken. Immers: ‘Phantasie bedeutet [...] unseren aktiven Einfluss auf die Sinnlichkeit,
und damit eine Selbstaffektion.’4 In de eerste versie van het Campendonkopstel gaat Van Ostaijen in
op de ‘ware’ abstracte kunst, die volgens hem alleen maar een ‘geontindividualiseerde’ kunst kan
zijn.5 Welnu, de
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E. Marcus, Das Problem der exzentrischen Empfindung und seine Lösung, 24. Zie ook ibidem 28.
Terwijl het ‘an sich’ bij Kant geheel en al onkenbaar is, zijn de ‘Ursachen’ van de ‘optische Gebilde’ volgens Marcus
weliswaar niet waarneembaar, maar wel kenbaar. (Cf. Das Problem der exzentrischen Empfindung und seine Lösung,
5n) Dit onderscheid wordt door Blokhuis over het hoofd gezien: ‘Gewaarwordingen, stelt hij [= Marcus, E.S.], zijn
de werkingen van verder niet kenbare oorzaken.’ (De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen, 43; mijn cursief)
Zie hiervoor onze bespreking van ‘Modernistiese dichters’ en van het derde Campendonkopstel. (Cf. Hoofdstuk
4.2.1. en Hoofdstuk 5.1.)
E. Marcus, Das Problem der exzentrischen Empfindung und seine Lösung, 27.
Cf. hierbij ook Hoofdstuk 4.2.1.
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ontindividualisering van de objecten wordt volgens hem gerealiseerd ‘par l'affectation subjective’
(IV, 135). Van Ostaijen is immers niet geïnteresseerd in het empirische, ‘individuele’ beeld van een
object, maar in het synthetische (en daardoor ‘geontindividualiseerde’, ‘abstracte’), ‘fantasmatische’
beeld ervan, dat we volgens Marcus inderdaad door ‘Selbstaffektierung’ oproepen.1 Voorts hadden
we gezien dat het fantasma volgens Marcus evengoed als het resultaat van de waarneming van een
in de aanschouwing gegeven object een optisch beeld is. In overeenstemming hiermee spreekt Van
Ostaijen van het fantasma als van ‘[u]ne émotion optique directe’ (IV, 136) en ‘une extériorisation
optique’ (IV, 136). Het fantasma kan ook worden omschreven als het beeld van een object zoals een
subject zich dat denkt, een ‘vision d'un phénomène ordinaire’ (IV, 136). In het fantasma is de
tegenstelling tussen subject en object bijgevolg opgeheven:
Le sujet se résout dans cette vision d'un phénomène ordinaire, qui par ce fait se crée sa
forme limitée et isolée, c'est-à-dire nécessaire. La cause de la vision n'est ni dans le sujet,
ni dans l'objet, aussi longtemps qu'on s'efforce de voir en ces termes une antithèse. La
cause est dans la rencontre d'intériorité et d'extériorité. (IV, 136)
Deze ‘abstracte’ visie brengt Van Ostaijen behalve met Campendonk ook in verband met de Beierse
boerenschilders, bij wie hij - kennelijk geïnspireerd door Marcus' opvattingen over de synthetiserende
(‘abstraherende’) functie van de ‘Phantasie’ - zo'n ‘fantasmatische’ visie aantreft: ‘L'accidentel ne
trouve pas de place dans leur vision. Leur vision est toujours synthétique’ (IV, 137). Het lijkt er
overigens reeds hier, in deze rond de jaarwisseling van 1920-1921 geschreven tekst, sterk op dat ‘la
vision fantasmatique’ (IV, 138) moet dienen als redmiddel voor wat Hadermann de toenemende
‘verduistering’ van de platonische idee noemt. Het ‘gebeuren’ in de fantasmatische visie is een soort
van herinnering aan de idee: ‘ce que Platon définit par l'âme qui, à travers le chaos empirique, se
ressouvient de l'idée et de sa forme pure.’ (IV, 137) De fantasmatische visie brengt ons dichter bij de
idee, maar slaagt er niet in om de idee zelf te recupereren: ‘On ne saurait préciser cet élément d'une
manière positive.’2
In de derde, sterk gewijzigde en uitgebreide versie van het Campendonkopstel, die in de tweede
helft van 1923 is ontstaan, zijn de verwijzingen naar Marcus niet verdwenen, integendeel zelfs: Van
Ostaijen blijkt er nog andere te hebben aan toegevoegd. Zo identificeert hij in de inleidende alinea's
‘le moi kantien’ met ‘le moi biologique’ (IV, 181) - een identificatie die pas begrijpelijk wordt als
men weet dat de Exzentrische Empfindung zich aandient als een soort van
biologisch-natuurwetenschappelijke studie. Verderop vergelijkt hij dat ‘ik’ met ‘une lanterne magique’
(IV, 183). Men herinnert zich dat Marcus het optische beeld aan het uiteinde van door onze hersenen
geproduceerde ‘excentrische’ golven situeert.
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Zie hierbij Blokhuis: ‘het subjectief affect ontdoet het object van zijn toevalligheid’. En verder: ‘een object wordt
van zijn toevalligheid ontdaan, doordat het subjectief affect er zich een fantasma van vormt’ (De fantasmatische
wereld van Paul van Ostaijen, 45).
IV, 137. In onze bespreking van ‘Modernistiese dichters’ en het derde Campendonkopstel zullen we op deze
problematiek uitgebreider terugkomen. (Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.1. en 5.1.)
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Bij Van Ostaijen: ‘ce que j'apercevais, c'était bien, à l'extrémité des rayons de la “lanterne”, l'image
qu'elle projetait sur l'écran.’1
Wijzen we er ten slotte ook nog op dat Marcus het onderbewuste blijkt te beschouwen als het
‘transcendente’ in onszelf: het behoort tot ‘das Jenseits der Erfahrung’2, en is bijgevolg ‘so unerkennbar
wie ein Ding an sich’3. Een dergelijke opvatting van het onderbewuste keert zoals we zullen zien
vooral bij de late Van Ostaijen nog geregeld terug.4
In deze bespreking van drie ‘wegbereiders’ van Van Ostaijens kantianisme tekenen zich meteen ook
de contouren af van de manier waarop wij in Deel II en III de ontwikkeling van Van Ostaijens denken
zullen proberen te schetsen. Gaan we ervan uit dat de esthetica van het verhevene op twee pijlers
berust - het niet aflatende streven naar het presenteren van het onpresenteerbare (de idee, het absolute),
en het inzicht dat dit streven telkens weer tot mislukken gedoemd is -, dan lijkt de eerste van die
pijlers al vroeg bij Van Ostaijen aanwezig te zijn. Hij schrijft zich in in het expressionisme, dat hij
met Bahr als een naar een totale vergeestelijking van de werkelijkheid strevende beweging opvat. De
tweede pijler is echter pas bij de late Van Ostaijen in zijn totaliteit en met alle erbij horende
consequenties terug te vinden. Zoals we zullen zien schijnt Van Ostaijen immers, in overeenstemming
met Bahrs Expressionismus, zeker nog tot 1919 te geloven dat we over het vermogen beschikken om
de idee te ‘schouwen’ met ons ‘geestesoog’ en dat een op vergeestelijking gerichte kunst in staat is
om de geschouwde idee vervolgens te representeren. Vanaf 1920 groeit echter het allicht mede door
Friedlaender geïnspireerde inzicht in de radicale incommensurabiliteit van het ideële en het reële, en
daarmee ook in de fundamentele onpresenteerbaarheid van het absolute. In antwoord hierop ontwerpt
hij de theorieën van de ontindividualisering en de fantasmatische visie, die kennelijk tot doel hebben
om van de idee te ‘redden wat er te redden valt’. Zo blijkt hij het door Friedlaender geïnspireerde
streven naar ontindividualisering op te vatten als het streven naar een zo volmaakt mogelijke benadering
van het absolute, volstrekt ‘anonieme’ subject. Daarnaast adapteert Van Ostaijen Marcus' fantasma-notie
aan zijn eigen behoefte, door ze op te vatten als het beeld van de dingen dat het ideële beeld, dat ons
nooit gegeven kan worden, maximaal benadert. In zijn ‘definitieve’ opvattingen, ten slotte, verdwijnen
deze theorieën steeds meer naar de achtergrond en verschuift de klemtoon naar de volstrekte
ontoereikendheid van alle menselijke streven naar het absolute. Hier is Van Ostaijen de Kant van de
Kritik der reinen Vernunft het meest nabij. Meteen zijn daarmee ook de beide pijlers van de esthetica
van het verhevene in zijn denken aanwezig.
Zoals we zullen zien heeft Van Ostaijens toenemende inzicht in de incommensurabiliteit van idee
en werkelijkheid ook ingrijpende gevolgen voor zijn denken over het ethische en het politieke.5 Hij
evolueert daarmee naar een ethisch-politieke opstelling die veel gelijkenis vertoont met die van
Friedlaender. Zo wijst hij net als deze laatste elke ethiek die expliciete regels formuleert, radicaal af.
In de plaats daarvan
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IV, 183. Zie hierbij verder Hoofdstuk 5.1.
E. Marcus, Das Problem der exzentrischen Empfindung und seine Lösung, 30.
E. Marcus, Das Problem der exzentrischen Empfindung und seine Lösung, 18. Zie ook ibidem 35.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.3. en Deel III. Hoofdstuk 1.1.
Cf. hierbij inzonderheid Hoofdstuk 3. en Hoofdstuk 4.2.2. en 4.2.3.
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ontwikkelt hij een ethiek die erop gericht is om al het empirische te herinneren aan zijn
ontoereikendheid tegenover het absolute. Dit streven manifesteert zich in een praxis van permanent
verzet tegen absoluutheidsaanspraken en een hartstochtelijk pleidooi voor het openhouden van de
mogelijkheid van het alternatief. Voorts wordt Van Ostaijen zich steeds meer bewust van de
transcendentale illusie waarop elk onkritisch idealisme - in de concrete vorm van heilsleren,
programma's, ‘grote vertellingen’, doctrines, etc. - berust en van de aan die illusie verbonden gevaren.
Dit inzicht leidt tot een ‘retrait du politique’, in die zin dat Van Ostaijen zich vanaf het einde van de
Berlijnse tijd steeds minder met de directe politiek inlaat en, naar Friedlaenders voorbeeld, voor een
onafhankelijke en ‘terughoudende’ politieke opstelling opteert.
Meteen hebben we zo de grote lijnen uitgezet van de problematiek die ons in dit tweede deel zal
bezighouden. In de aangekondigde lecturen zullen we proberen om deze grote lijnen verder te
concretiseren en te illustreren.
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Hoofdstuk 1. ‘Het gevang in de hemel’
‘Und weiter: gibt es wohl solchen grossen Unterschied zwischen Gefängnis und Freiheit.’1
‘De Rede [...] is het hele wijdvertakte netwerk van Instellingen waarmee macht wordt
uitgeoefend over mensen, waarmee ze er - indien nodig - aan worden herinnerd dat hun
privé- opvattingen over een en ander niet in overeenstemming zijn met het maatschappelijk
belang, de leugenachtigste categorie aller tijden, met wat redelijk is, idem. Tegen de
onderneming in dienst waarvan die rede werkt onderneemt de moderne kunst een
reddingspoging; dat conservatieve moment is er niet uit weg te denken zonder tegelijk
haar hele kritische dimensie uit te vlakken. Wat ze redt is het bewustzijn van
mogelijkheden.’2
‘Het gevang in de hemel’ is zoals we weten geschreven in augustus 1920. De late zomer van 1920
was voor Van Ostaijen een bijzonder productieve periode. In deze tijd kwamen immers ook de meeste
gedichten van Bezette stad tot stand. Daarnaast schreef Van Ostaijen in augustus-september drie
opstellen, waaronder twee ‘politieke’: ‘Wat is er met Picasso’, ‘Vers la période dodo dans le mouvement
flamand’ en ‘Rond het Vlaamse probleem’.3 In laatstgenoemd opstel, dat verscheen in De Nieuwe
Tijd, ‘het “revolutionair-socialistisch” tijdschrift van H. Roland Holst, Ant. Pannekoek en W. Van
Ravesteijn’4, pleit Van Ostaijen voor een toenadering tussen het communisme en de Vlaamse beweging,
vanuit het inzicht dat het ‘Vlaamse probleem’ in de eerste plaats een sociaal probleem is5 en dat,
bijgevolg, ‘de vijanden van de Vlaamse en van de kommunistiese beweging [...] in België wel dezelfde
personen zijn’6. De in ‘Rond het Vlaamse probleem’ verdedigde stellingen stroken dan ook met Van
Ostaijens ‘toenmalige communistische overtuiging’7 en met zijn sympathie voor met name ‘de
onafhankelijke socialisten en de uit de Spartakusbond voortgekomen
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Uit een brief van Van Ostaijen aan Stuckenberg van 1 juni 1920. (Geciteerd in: F. Bulhof, Eine
Künstlerfreundschaft, 93)
C. Offermans, Voor de woorden, 83.
Cf. hierbij G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 326-333. Het tweede opstel is verloren gegaan.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 69.
Die opvatting kan overigens al worden teruggevonden in het in de winter van 1918-1919 geschreven romanfragment
‘De jongen’. (Cf. b.v. III, 334)
IV, 122. Dit pleidooi voor een samengaan van flaminganten en communisten is zeker geen unicum in deze tijd. Zie
hierover M. Sertyn, Avondlandstemming bij de jonge avant-garde in Vlaanderen na 1918, 568-572 en 575-576; en
M. Huysseune, in: J. Weisgerber (ed.), Les avant-gardes littéraires en Belgique, 121. Over ‘het kommunisme als
een kortstondige doch hevige virus’ bij de jonge Vlaamse intellectuelen zie P. de Vree, Paul van Ostaijen en het
dadaïsme, 53-60.
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 329. Die overtuiging spreekt ook uit de correspondentie. Zie in
dit verband onder andere de brieven aan Eugeen De Bock (13 september 1920), Georges Marlier (14 september
1920) en Frank van den Wijngaert (27 september 1920), waarin duidelijke echo's zijn terug te vinden van de in
‘Rond het Vlaamse probleem’ verdedigde stellingen. (Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie,
381-385)
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communisten’1. Van Ostaijen geeft in overeenstemming hiermee duidelijk blijk van zijn afwijzing
van de parlementaire democratie, ook als die gefundeerd is op het algemeen stemrecht,2 en opteert in
de plaats daarvan voor de ‘diktatuur van het proletariaat’ (IV, 118).
Daarbij moeten we er weliswaar rekening mee houden dat ‘Rond het Vlaamse probleem’ voor een
publiek van overtuigde communisten is geschreven, wat allicht enige invloed heeft gehad op de teneur
van dit opstel en de ferme, door geen onzekerheid of twijfel gestoorde betoogtrant ervan kan helpen
verklaren. Het verschil met het nauwelijks enkele weken eerder geschreven ‘Wat is er met Picasso’
is hoe dan ook opvallend. In dit opstel blijken Van Ostaijens ideeën over de vereiste
politiek-maatschappelijke veranderingen plots veel minder duidelijk en rechtlijnig geformuleerd te
zijn. Zijn verlangen naar een ‘nieuwe gemeenschap’ lijkt er vooral door het negatieve, antiburgerlijke
moment en door het streven naar een nieuwe gemeenschapskunst te zijn bepaald:
Het kubisme dringt zich op als de stijl van een nieuwe samenleving. Hier ben ik het
roerend met de kunstkritiekers eens: het kubisme verliest zijn laatste zin in een bourgeoise
samenleving, in salons en kunsthandels.3
Hadermann meent dan ook te mogen stellen dat Van Ostaijens politieke opstelling in deze tijd eerder
voortspruit uit een met het communisme gedeelde ‘vijandigheid jegens de burgerlijke geest [...] dan
wel uit een zuiver politieke en logisch beredeneerde bewustwording.’4 Dat wordt ook gesuggereerd
door het feit dat Van Ostaijen zijn ‘communisme’ doorgaans in opvallend ‘negatieve bewoordingen’5
formuleert. Significant is natuurlijk ook dat ‘Rond het Vlaamse probleem’ het laatste opstel is waarin
hij zich zo direct en exclusief over politieke kwesties uitspreekt. Het lijkt erop dat Van Ostaijen zich
van dan af steeds meer uit de directe politieke actie gaat terugtrekken - een ontwikkeling die volgens
Hadermann trouwens snel haar beslag heeft gekregen: Van Ostaijen zou er al eind 1920 blijk van
geven dat de politieke actie hem ‘niet meer aantrekt’6.
Overigens zijn er in Van Ostaijens werk eerder al elementen aan te treffen die erop kunnen wijzen
dat de zelfverzekerde, soms haast belerende toon in ‘Rond het Vlaamse probleem’ slechts een façade
is waarachter groeiende twijfels aan de zin van de directe politieke actie schuilgaan. Een van de meest
nijpende problemen waarmee Van Ostaijen zich in deze tijd geconfronteerd ziet, is de kwestie van
de praktische realiseerbaarheid van de
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G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 330. Over Van Ostaijens sympathieën voor de spartakisten zie
ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 68.
Kort tevoren, in november 1919, waren in België de eerste parlementsverkiezingen volgens het algemeen enkelvoudig
stemrecht gehouden, die overigens tot een belangrijke overwinning voor de BWP hadden geleid. (Cf. M. Sertyn,
Avondlandstemming bij de jonge avant-garde in Vlaanderen na 1918, 553)
IV, 116. Zie ook de slotregels van het Sienjaal-prospectus: ‘“Sienjaal” is geen politieke groepering en geen
politiek tijdschrift. Evenwel dit: wij geloven niet dat de omvattende construktieve kunstrichting, nog in
wording, haar realisering in een bourgeoise samenleving kan vinden. Een bourgeoise samenleving kan geen
verhouding vinden tot een niet individualistiese kunst.’ (IV, 128) Zie verder ook P. Hadermann, Het vuur
in de verte, 71.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 70.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 71.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 71.
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‘nieuwe gemeenschap’ - een kwestie die voor Van Ostaijen, die de onderdrukking van de
spartakistenopstand van nabij heeft meegemaakt,1 uiteraard veel meer dan een academisch probleem
is. Het heeft er veel van weg dat Van Ostaijen in de loop van de Berlijnse tijd steeds meer tot het
inzicht komt dat er van een ‘snelle totstandkoming van een communistische maatschappij’2 alvast in
West-Europa geen sprake zal zijn. Dat wordt trouwens ook gesuggereerd door deze weinig hoopvolle
verzen uit Bezette stad: ‘O ons verlangen/ naar het kapotten van alle begrippen/ alle hoop/ alle
idioterijen/ de rode vloed groeit niet/ de rode legers wassen niet/ en niets gaat stuk’3. Naast de kwestie
van de praktische realiseerbaarheid is er echter ook de vraag naar de principiële realiseerbaarheid van
het gemeenschapsideaal of, meer toegespitst, naar de presenteerbaarheid van de vrijheidsidee. In de
inleiding op dit tweede deel hadden we, naar aanleiding van ‘Wat is er met Picasso’, al gewezen op
Van Ostaijens groeiende inzicht in de incommensurabiliteit van idee en werkelijkheid. Dat inzicht
lijkt hij met betrekking tot het politieke op dit moment echter nog niet ‘ten einde te denken’. In de
inleiding op dit tweede deel hebben we erop gewezen dat Friedlaender, zijn grote voorbeeld uit de
Berlijnse tijd, precies op grond van dit inzicht zeer kritisch stond tegenover de marxistische
‘Hoffnungsphilosophien’ en zich politiek zeer ‘gedistantieerd’ en terughoudend opstelde. Een
vergelijkbare op theoretische grondslagen berustende ‘afstandelijkheid’ laat zich bij Van Ostaijen
pas constateren na de Berlijnse tijd, ook al keert hij de directe politieke actie in de praktijk al eerder
de rug toe.

1. ‘Het gevang in de hemel’ en Kants ethiek
Ethisch-politieke kwesties figureren in elk geval zeer prominent in ‘Het gevang in de hemel’ - meer
zelfs dan in de meeste eerder geschreven grotesken.4 In een brief aan Peter Baeyens van 18 augustus
1920 omschrijft Van Ostaijen zelf het centrale probleem van ‘Het gevang in de hemel’ als het probleem
van de vrijheid:
Merkwaardig gij schrijft juist over de Bochenfilosofie betrekkelik de vrijen wil. Een
filosofie die deze van alle mannen ‘qui les ont’ is, - de bochen zijn slechts zo dom geweest
deze filosofie in boken [sic] neer te schrijven; - de anderen menen het zo, maar schrijven
het niet de sluwaards (Kard. Mercier).5

1
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5

Cf. de verwijzingen naar Liebknecht in ‘De jongen’ (III, 353) en in ‘De aftocht’ (Bezette stad (II, 144)).
M. Huysseune, Paul van Ostaijen of de dubbelzinnige avant-gardist, 711. Dit is trouwens in overeenstemming met
de vaststelling van Sertyn dat reeds in 1920 ‘het geloof [was] weggeëbd dat de wereldrevolutie West-Europa zou
overspoelen.’ (Avondlandstemming bij de jonge avant-garde in Vlaanderen na 1918, 578)
II, 148. De verzen komen uit ‘De aftocht’, het slotgedicht van Bezette stad. Zie bij deze verzen ook P. Hadermann,
Het vuur in de verte, 69.
‘Dit verhaal [...] is veel meer vervuld van maatschappijkritiek dan zijn voorafgaand proza uit 1919 en begin 1920’
(G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 326-327). Eerder al kwam De Vree komt tot dezelfde vaststelling.
(Cf. Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 83)
Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 339.
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Hierop laat Van Ostaijen een korte samenvatting van het verhaal van ‘Het gevang in de hemel’ volgen,
die hij als volgt afsluit: ‘Hij wordt op foor en univers[it]eiten getoond als bewijs voor de innerlike
vrije wil. De intelligiebele “Freiheit”, de zedelike vrijheid, hoger te schatten als alle aardse gôd.’1
Van Ostaijen verwijst in ‘Het gevang in de hemel’ inderdaad meermaals naar de
vrijheidsproblematiek zoals die behandeld wordt in de ‘Bochenfilosofie’ - waarmee hij vooral de
filosofie van Kant en Hegel blijkt te bedoelen. Zo vertelt Van Ostaijen dat, naar aanleiding van het
‘geval’ nr. 200 door ‘de pruisiese staat’ een boek wordt gepubliceerd over ‘de leer van de intelligiebele
vrijheid volgens het protestants geloof en de nationaal-duitse filosofie van Kant tot Hegel’ (III, 44).
Bij nader toezien blijken de verwijzingen naar de ‘Bochenfilosofie’ in ‘Het gevang in de hemel’ echter
zo goed als uitsluitend op Kants ethiek betrekking te hebben. Zo zien filosofieprofessoren in nr. 200
een bewijs van ‘de stelling dat de intelligiebele vrijheid het hoogste goed is en er natuurlijk van geen
tastbare als absolute norm spraak kon zijn.’ (III, 42) Deze stelling is een tendentieuze herformulering
van een van de grondgedachten van de Kritik der praktischen Vernunft. De vrijheid is volgens Kant
een idee, en het object ervan kan derhalve nooit direct in de aanschouwing worden gepresenteerd.2
Kant beroept zich hiervoor op de eerste Kritik, waar hij tot de conclusie was gekomen dat alles wat
tot de natuur behoort, gedetermineerd is door de natuurwetten, en inzonderheid door de causaliteit
van oorzaak en gevolg,3 en bijgevolg onvrij is. De vrijheid moet derhalve, als een ‘keiner empirischen
Darstellung fähiger Begriff der Kausalität’ (KdpV A 30), tot ‘eine intelligible Ordnung der Dinge’
(KdpV A 72) behoren en kan dan ook nooit ‘tastbaar’ worden.4 Van Ostaijen omschrijft in de geciteerde
passage de ‘intelligiebele vrijheid’ voorts ook als ‘het hoogste goed’.5 Hij gebruikt daarmee een andere
sleutelterm uit de tweede Kritik (‘das höchste Gut’, KdpV A 203), zij het niet in de zeer specifieke
betekenis die Kant eraan geeft: de (enkel onder de vooronderstelling van het eeuwige leven en van
het bestaan van God bereikbare) vereniging van deugd en geluk,6 waarbij de deugd als oorzaak van
het geluk fungeert.
Verder in ‘Het gevang in de hemel’ gaat Van Ostaijen opnieuw in op de door de professoren
verkondigde ‘kantiaanse’ uitlegging van het door nr. 200 gekoesterde verlangen naar het gevang:
‘Het voorbeeld kon in direkte samenhang met Kant's kategoriese imperatief worden gebracht. “Handel
zó dat de maxiem van uw willen tegelijkertijd als princiep van een algemene wetgeving zou kunnen
gelden.”’ (III, 43) Het ‘citaat’ in deze passage is inderdaad
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Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 339.
‘le concept de liberté ne peut pas représenter un phénomène, mais seulement une chose en soi qui n'est pas donnée
dans l'intuition.’ (G. Deleuze, La philosophie critique de Kant, 45) Zie hierbij ook Ter inleiding 2.2.
‘les phénomènes sont strictement soumis à la loi d'une causalité naturelle [...] d'après laquelle chacun est l'effet
d'un autre à l'infini, chaque cause se rattachant à une cause antérieure.’ (G. Deleuze, La philosophie critique de
Kant, 44)
Cf. hierbij onder andere R. Scruton, Kant, 60.
Hij gebruikt deze term overigens ook in ‘De bende van de stronk’, in de met reminiscenties aan Kants ethiek
doorspekte ‘rede’ van kardinaal Epernay: ‘aan allen die gebogen gaat onder de slaafse opvatting van de plicht als
last, stelt gij hem voorop als het hoogste goed.’ (III, 293)
‘l'union de la vertu et du bonheur’ (L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 264; zie verder ook ibidem
266-267 en 274).
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de zo goed als letterlijke vertaling van de eerste formulering van de categorische imperatief.1 Hierop
volgt dan een passage waarin Kants terminologie en denkstijl op onnavolgbare wijze worden
geparodieerd:
wanneer men eens van de hypothese uitgaat: het gevang = het a en amen ener algemene
wetgeving, zo zal men door middel van dit speciaal geval het algemeen probleem
opvolgend, spoedig erkennen dat deze hypothese feitelik een ethies axioom is, dat het
zelfs door zulke primitieve mensen als in casu nr. 200, onbewust als richtsnoer van hun
handelen wordt opgenomen. Een natuurlike wet, een ethies axioom. Zo komen wij tot
een volledig-nieuw-stellen van het ethies fenomeen. Het gevang is het axiomaties
centraalpunt aller ethiek. (III, 43)
Vormt deze redenering uiteraard een grondige pervertering van Kants ethiek, toch bevat ze ook weer
elementen die direct aan de Kritik der praktischen Vernunft zijn ontleend. Het praktische
oordeelsvermogen, schrijft Kant, bedient zich bij het oordeel over een handeling van de morele wet,
die echter alleen op empirische gevallen kan worden toegepast doordat ze wordt geformuleerd alsof
ze een natuurwet (‘natuurlike wet’) was (‘ein Naturgesetz, aber nur seiner Form nach’2). Concreet
betekent dat dat het oordeelsvermogen bij elk concreet ‘geval’ de volgende regel hanteert:
Frage dich selbst, ob die Handlung, die du vorhast, wenn sie nach einem Gesetze der
Natur, von der du selbst ein Teil wärest, geschehen sollte, sie du wohl, als durch deinen
Willen möglich, ansehen könntest.3
Deze werkwijze lijkt op het eerste gezicht ingewikkeld, maar is geen andere dan die welke in de
algemene praktijk van het morele oordeel over handelingen wordt toegepast: ‘Nach dieser Regel
beurteilt in der Tat jedermann Handlungen, ob sie sittlich-gut oder böse sind.’ (KdpV A 122) Voor
het morele oordeel zijn dan ook hoegenaamd geen bijzondere intellectuele capaciteiten vereist: ‘So
urteilt selbst der gemeinste Verstand; denn das Naturgesetz liegt allen seinen gewöhnlichsten, selbst
den Erfahrungsurteilen immer zum Grunde.’4 Vandaar dat ook zo'n ‘primitief’ man als nr. 200 deze
‘natuurlike wet’5 onbewust als ‘Regel’ van zijn oordeel en daarmee ook als ‘richtsnoer’ van zijn
handelen kan gebruiken.
Uit dit alles blijkt duidelijk dat Van Ostaijen reeds in augustus 1920, wanneer ‘Het gevang in de
hemel’ werd geschreven, goed vertrouwd was met Kants ethiek. In wat nu volgt willen we nagaan of
uit deze groteske meer kan worden opgemaakt over Van Ostaijens eigen
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‘Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten
könne.’ (KdpV A 54) In het verderop te bespreken ‘Modernistiese dichters’ komt een aan de besproken problematiek
aangepaste variant op de categorische imperatief voor: ‘De imperatief van de intuïtie (de imperatief, d.i. de
onbereikbare grens, die nochtans als verschiet moet worden gesteld) zou kunnen luiden: dat uw individuëel beleven
van het gebeuren zo weze dat deze uwe intuïtieve voorstelling met het wereldgebeuren kortaf koïncidere.’ (IV, 170)
KdpV A 122. Zie ook J.-F. Lyotard, Le différend, 181.
KdpV A 122. Zie ook J.-F. Lyotard, Le différend, 182.
KdpV A 123. Zie ook J.-F. Lyotard, Gespräch mit Florian Rötzer, 115.
Over de ‘natuurlike wet’ van de ethiek als ‘het streven van de geest het instinkt te bandigen’ zie ook een korte
uiteenzetting van Ricardo Gomès in het eind 1919 geschreven ‘De generaal’ (III, 209-210). Zie bij deze passage
ook A. Blokhuis, Het leger en de liefde, 237.
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houding tegenover dit onderdeel van Kants kritische filosofie. Daartoe moeten we echter eerst kort
ingaan op enkele grondgedachten van de Kritik der praktischen Vernunft, en onderzoeken hoe die in
het kader van de algemene problematiek van ‘Het gevang in de hemel’ ter sprake worden gebracht.

2. De incommensurabiliteit van het ethische en het cognitieve
Moreel handelen staat voor Kant gelijk met handelen uit vrijheid. We handelen ‘vrij’, wanneer de wil
die ons tot dat handelen aanzet, niet bepaald wordt door interesse (het verlangen naar de werkelijkheid
van een object), maar enkel door de morele wet. Alleen wie zijn ‘neigingen’ alle aanspraken om de
wil te bepalen ontzegt, slaagt erin om zich boven de natuurlijke causaliteit, die alle verschijnselen
determineert volgens de categorie van oorzaak en gevolg, te verheffen.1 Moreel handelen impliceert
bijgevolg de bereidheid en het vermogen om, wanneer de plicht dat eist, zijn wil niet door zijn
geluksverlangen maar ten allen tijde door de morele wet te laten bepalen.2
Het is belangrijk om hierbij in herinnering te brengen dat de morele wet zelf als drijfveer van ons
handelen fungeert. Ze doet dat door in ons een gevoel voor zichzelf te wekken: het respect. Het respect
is de onmiddellijk gevoelde verplichting, het ‘gegrepen worden’ door de wet. Mocht de morele wet
ons handelen enkel door de bemiddeling van andere drijfveren kunnen bepalen, dan verloor ze haar
absolute (‘unbedingt’ (KdpV A 52)) en ongeïnteresseerde karakter, en zouden we ervan uit moeten
gaan dat handelen uit vrijheid niet mogelijk is.3 In dat geval zou onze wil immers altijd door
‘Bestimmungsgründe’ die onder de natuurlijke causaliteit ressorteren, worden bepaald en zou ons
gehele ‘Begehrungsvermögen’ tot het domein van de kennis behoren. Handelen uit vrijheid is dus
enkel mogelijk, wanneer de morele wet absoluut primair is. Het fundamentele ‘feit’ (‘Faktum’4) van
de ethiek is dan ook het onmiddellijke, aan alle kennis voorafgaande bewustzijn van de morele wet.
Ethiek kan volgens Kant dus hoegenaamd niet gefundeerd zijn op kennis van de werkelijkheid: ‘la
loi est transcendante à toute intelligence.’5 Het is niet legitiem om wat behoort te zijn (het ‘Sollen’)
af te leiden uit wat is (het ‘Sein’).6 De wet kan niet worden ‘gededuceerd’:
die objektive Realität des moralischen Gesetzes [kann] durch keine Deduktion, durch
alle Anstrengung der theoretischen, spekulativen oder empirisch unterstützten Vernunft,
bewiesen, und also, wenn man auch auf die apodiktische Gewissheit

1
2
3
4
5
6

Cf. hierbij onder andere KdrV A 534/B 562 en A 802/B 830.
Zie hierbij ook Deel I. Hoofdstuk 2.5.1.
Cf. hierbij onder andere KdpV A 45; en Deel I. Hoofdstuk 2.5.1.
‘kein empirisches, sondern das einzige Faktum der reinen Vernunft [...], die sich dadurch als ursprünglich
gesetzgebend [...] ankündigt.’ (KdpV A 56; zie ook KdpV A 74)
J.-F. Lyotard, Le différend, 159.
‘L'aveuglement, ou l'illusion transcendentale, réside dans la prétention à fonder le bien ou le juste sur le vrai, ou ce
qui doit être sur ce qui est.’ (J.-F. Lyotard, Le différend, 160-161) Zie in dit verband ook ibidem 174-176; G.
Bennington, August: Double Justice, 66; en R. Beardsworth, On the Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement,
56, 58 en 63.
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Verzicht tun wollte, durch Erfahrung bestätigt und so a posteriori bewiesen werden, und
steht dennoch für sich selbst fest.1
Tussen kennis en ethiek, natuur en vrijheid gaapt volgens Kant dan ook ‘an unbridgeable gap’2.
De specificiteit van het ethische wordt door de - zich nochtans op Kant beroepende filosofieprofessoren uit ‘Het gevang in de hemel’ echter volkomen genegeerd. Hun redenering wist
de heterogeniteit van kennis en ethiek, het ware en het goede uit ten voordele van het ‘cognitieve
genre’.3 De ethiek wordt door hen onderworpen aan de regels van het cognitieve genre, en inzonderheid
aan de regel van de directe presentatie. Zo behandelen ze de vrijheidsidee alsof het een begrip was
met een in de aanschouwing presenteerbaar object: ze proberen om het bestaan ervan te bewijzen, d.i.
met voorbeelden (directe presentaties) te staven. ‘Het gevang in de hemel’ parodieert hiermee de
terminologie en de procedures van de positivistische wetenschapsbeoefening, die domeinen voor zich
opeist waarvoor zij niet bevoegd is:
Op de jaarmarkten werd hij het gewone volk door een geletterde paap getoond en in de
universiteiten toonden hem de professoren, als zegevierend bewijs dat hun theorie geen
alchemisterij was, maar wel dat zij stond gebouwd op levendige aanschouwing en levende
ervaring, in casu nr. 200.4
Zoals we in Deel I uitgebreid hebben gezien bekritiseert Kant zelf dergelijke illegitieme pogingen
om het domein van de kennis uit te breiden. Van Ostaijens kritiek lijkt hier dan ook minder tegen
Kant te zijn gericht, dan wel tegen de totalitaire pretenties van het ‘cognitieve genre’.

3. De ‘werkelijkheid’ (quid) versus de ‘gebeurtenis’ (quod)
Meteen herinnert Van Ostaijen ook aan het geconstrueerde karakter van alle ‘werkelijkheid’. De
professoren - en verderop ook ‘de papen’ - beweren te weten wat vrijheid ‘eigenlijk’, ‘in wezen’ is.
In feite houden ze het volk echter enkel een ‘betekenisvolle’ constructie voor, die ze als superieur
voorstellen aan het ‘betekenisloze’ dat aan deze constructie voorafgaat: niet
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KdpV A 82. Zie ook G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 138; R. Beardsworth, On the Critical
‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 58; en F. van Peperstraten, Communicatie of reflexieve
ontvankelijkheid?, 68.
D. Carroll, Rephrasing the Political with Kant and Lyotard, 80. Of nog: ‘Un “abîme” [...] sépare toute phrase
descriptive [...] de la phrase prescriptive. Celle-ci, quand elle est prise comme référent de celui-là, doit lui échapper.’
(J.-F. Lyotard, Le différend, 180)
Cf. hierover Beardsworth: ‘to place prescriptions in the domain of truth and falsehood by trying either to legitimate
or deduce their authoritative force is to wish that in the game of prescription the subject of knowledge [...] can still
be privileged’ (On the Critical ‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 57).
III, 42; mijn cursief. Zie verder ook woorden als: ‘bewijs’, ‘stelling’, ‘bewezen’, ‘bewijsvoering’, ‘dit
schitterend bewijs’, ‘begrippen’, ‘verklaren’, ‘een tastbaar bewijs’, ‘aanschouwen’ (III, 42); ‘toepassing’,
‘hypothese’, ‘dit speciaal geval’, ‘het algemeen probleem’, ‘staafde zo de thesen van [...]’, (III, 43), etc.
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de vrijheid zoals ze spontaan door de mensen wordt verlangd (de vrijheid als quod), maar de vrijheid
zoals ze door de ‘papen en professoren’ wordt geconstrueerd (de vrijheid als quid), is de ‘ware’
vrijheid. Het volk heeft volgens de ‘papen en professoren’ dan ook slechts ‘verwarde begrippen van
vrijheid’ (III, 42).
De hele propagandamachine die rond nr. 200 in beweging wordt gebracht, moet ertoe dienen om
de genoemde constructie algemeen te laten accepteren, haar artificiële karakter aan het oog te onttrekken
en het (onvoorspelbare, ‘onregelmatige’ en ‘betekenisloze’) ‘gebeuren’ zelf te laten vergeten. Dat
verloopt niet altijd even probleemloos. Zo proberen ‘papen en professoren’ nr. 200 te gebruiken als
‘bewijsexemplaar’ voor hun vrijheidsopvatting. Dat lukt, ten minste zolang nr. 200 zich in
overeenstemming met de constructie gedraagt. Twee keer echter wordt de hele onderneming ontwricht
door onvoorziene en ‘onbruikbare’ handelingen van nr. 200 - ‘gebeurtenissen’ die zich niet laten
recupereren en ‘betekenen’ - waardoor de gapende kloof tussen het quid en het quod, de
werkelijkheidsconstructie en wat eraan voorafgaat, op frappante wijze aan het licht komt: het moment
waarop nr. 200 zijn ‘impresario’ vermoordt, en het moment waarop hij uitroept: ‘Ik heb het verdiend,
het gevang in de hemel!’ (III, 49) Niet toevallig is het juist op deze momenten - de momenten waarop
de constructie wordt ‘gedeconstrueerd’ - dat ‘de massa’ oproerig wordt.
‘Het gevang in de hemel’ formuleert dan ook een fundamentele kritiek op de pretenties van de
wetenschap, die er door Van Ostaijen aan herinnerd wordt dat haar (algemene) kennis afhankelijk is
van het bijzondere en unieke dat ‘zich geeft’. Tegen het geweld van de betekenis in, en daarmee ook
tegen het geweld van het ‘normale’ taalgebruik in, probeert Van Ostaijen aan het quod, de puurheid
van het ‘er zijn’ - het ‘Oorsprong zijn/ zonder woorden’ (II, 149) - te herinneren. Dit streven, en de
daaraan verbonden kritiek op de arrogantie van de kennis in het algemeen en van de wetenschap in
het bijzonder, keert trouwens ook in andere grotesken nadrukkelijk terug.
Ongetwijfeld het meest opvallende voorbeeld daarvan vormt ‘Het bordeel van Ika Loch’, waar de
‘hoerewaardin’ (III, 30) - die uiteraard als een allegorische voorstelling van de logica fungeert1 weigert rekening te houden met de ‘spontane’ seksuele verlangens van haar klanten en hen in de plaats
daarvan een hoer toewijst op grond van wat zij over de menselijke seksualiteit meent te weten. Klanten
die hiertegen in opstand komen, kan Ika Loch alleen maar beklagen, omdat ze ‘tegen hun eigen
voordeel in, halsstarrig beter wilden weten.’2 Na aanvankelijk weerstand te hebben geboden,
onderwerpen de meeste klanten zich ten slotte toch aan wat ze als Ika Lochs hogere wijsheid leren
beschouwen. Ze accepteren daarmee meteen ook dat het spontane, het ongevormde en het particuliere
tot het ‘onware’ en ‘onwezenlijke’ wordt gedegradeerd: ‘de klanten waren wijs geworden en noemden
hun wens een oppervlakkige. Reeds oefenden zij zich daarin hun seksuele voorkeur niet langer te
objektiveren. Ika Loch te laten betijen, bezit zij toch de sleutel tot het geheimste geheim.’ (III, 37)
Van Ostaijen richt zijn pijlen hier in het bijzonder op de psychoanalyse, die hij ervan
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Op deze allegorie komen we uitgebreider terug in Hoofdstuk 4.1.
III, 31. Mijn cursief. Vandaar ook dat zij tegen de klanten dingen zegt als: ‘Ik weet reeds wat u wenst, mijnheer.’
(III, 31; mijn cursief) Of nog: ‘Genoeg, mijnheer, ik weet het. Gelooft u dan, ik ben zonder kennis en ervaring? Heb
betrouwen in mij: ik weet wat mijnheer wenst.’ (III, 31; mijn cursief)
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beschuldigt het quod van het ‘driftleven’ te willen onderdrukken ten voordele van het ‘wezenlijker’
geachte quid, de ‘ware’, ‘dieperliggende’ betekenis (cf. Freuds ‘Traumdeutung’) ervan:
wat wisten zij, gewone stervelingen, feitelik over de geheime stroom van hun geslachtelik
verlangen; wat wisten zij over hun driftleven, hetwelk, zoals sedert de heugelike
ontdekking der psycho-analyse bekend, zich voornamelik in de slaap en in de droom
manifesteert. Hadden zij ooit hun dromen gekontroleerd met het doel daarin het wezen
van hun driftleven te ontsluieren? Wat wisten zij feitelik betrekkelik hun
jeugddeterminanten? Ika Loch had stellig de psycho-analyse gestudeerd; daaraan viel
niet te twijfelen dat zij Freud van a tot z beheerste.1
Net als de ‘papen en professoren’ uit ‘Het gevang in de hemel’ probeert Ika Loch het oncontroleerbare,
unieke en ‘betekenisloze’ ‘gebeuren’ van het individuele verlangen aan het oog te onttrekken en haar
‘betekenisvolle’ orde te laten triomferen: ‘In haar bordeel wordt de erotiek ontdaan van de vrijheid
en onbetamelijkheid, het onberekenbare en de perversie’2. Net als in ‘Het gevang in de hemel’ lukt
dat overigens nooit volledig, zodat bij de klanten van haar bordeel altijd wel een ‘grein skepsis’3
tegenover haar systeem bewaard blijft.4
Zowel Offermans als Beekman wijzen, zij het in een andere terminologie dan de onze, de
tegenstelling tussen het quid en het quod aan als een fundamentele tegenstelling in Van Ostaijens
grotesken. Zo is volgens Offermans ‘Het bordeel van Ika Loch’ gebouwd op de oppositie van kennis,
die door het op structuur, beheersing en betekenis gerichte verstand wordt voortgebracht, en ‘de
ongestructureerde data die door het verstand worden gevormd’5. Beekman van zijn kant wijst erop
dat Van Ostaijen in veel van zijn grotesken de draak steekt met ‘man's overconfidence in his verbal
and rational superstructures.’6 Ook volgens hem probeert Van Ostaijen daarmee de aandacht te vestigen
op de onvermijdelijke décalage tussen ‘presentatie’ en ‘representatie’: ‘Logic and existence confront
each other as polar principles and refuse to be analogous.’7 Interessant is de conclusie die Beekman
hieraan verbindt in verband met de motivatie van het creatieve werk van de late Van Ostaijen. Wat
diens schriftuur drijft, is volgens Beekman het onbedwingbare heimwee naar het zuivere, ‘vóórtalige’
‘ding’, dat echter altijd verbonden is aan ‘the sad realization that language is incommensurable with
reality.’8 Zoals we hebben gezien is het precies dit tot mislukken
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III, 36. Zie hierbij ook C. Offermans, Het bordeel als disciplineringsmachine, 115.
C. Offermans, Het bordeel als disciplineringsmachine, 113. Zie verder ook E.M. Beekman, Homeopathy of the
Absurd, 50.
III, 36. Zie ook C. Offermans, Het bordeel als disciplineringsmachine, 116.
Een andere groteske waar Van Ostaijen uitgebreid de spot drijft met de arrogantie van de wetenschap is ‘De
lotgevallen van de Mercurius, maatschappij tot exploitatie der valsemunterij’. (Cf. hierbij III, 66; en E.M. Beekman,
Homeopathy of the Absurd, 66)
C. Offermans, Het bordeel als disciplineringsmachine, 119.
E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 60.
E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 94. Verderop herformuleert hij deze tegenstelling nogal ongelukkig
als die tussen ‘ens reale’ en ‘ens rationis’ (ibidem 101). Het is echter duidelijk dat ook hij de tegenstelling tussen
het preconceptuele quod en het door middel van concepten geconstrueerde quid bedoelt.
E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 123.
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gedoemde, maar steeds herhaalde streven naar de presentatie van het quod dat de moderne kunst
volgens Lyotard tot een ‘verheven’ kunst maakt.1
Tot besluit van dit punt moeten we er ook op wijzen dat in veel van Van Ostaijens grotesken de
scheiding tussen wetenschap en doctrine erg vaag blijkt te zijn. Normaliter behoort de wetenschap,
hoezeer ze ook op beheersing van het gegevene gericht mag zijn, zich ten minste door de ‘geving’ te
laten falsifiëren. In de meeste van Van Ostaijens grotesken is daar echter eenvoudigweg geen sprake
van. Zo wordt, zoals we verderop uitgebreider zullen zien, nr. 200 geheel ten onrechte als ‘sociaal en
filosofies bewijsstuk’ (III, 43) gebruikt door de ‘papen en professoren’ van ‘Het gevang in de hemel’.
In ‘Het bordeel van Ika Loch’ hecht Ika Loch niet het minste belang aan de strijdigheid van haar
‘wetenschappelijke’ schemata met de ‘gegevens’ die haar bereiken. Van Ostaijen laat aldus wetenschap
en doctrine vrijwel naadloos in elkaar overgaan. Interessant is in dit verband de volgende passage
van Lyotard over de ‘totalitaire bureaucratie’:
Qu'il arrive quelque chose, cela passe à la poubelle [...] On ne l'en retire que si l'événement
peut illustrer la justesse des vues du maître, ou accabler les erreurs des séditieux. On en
fait un exemple. Le sens, quant à lui, est fixé dans la doctrine [...] Le gardien du sens n'a
besoin à s'alimenter à l'événement qu'en le citant à comparaître dans le procès que la
doctrine fait au réel. Il ne doit arriver que ce qui est annoncé, et tout ce qui est annoncé
doit arriver.2
Het lijkt wel of Lyotard hier de grondgedachten van een aantal van Van Ostaijens belangrijkste
grotesken probeert weer te geven, zo volmaakt is deze passage in overeenstemming met het denken
dat uit deze grotesken naar voren treedt. Zo zijn in ‘Het gevang in de hemel’ ook niet nr. 200 en zijn
verlangen zélf (als ‘gebeurtenis’) belangrijk, maar alleen het feit dat hij als ‘un exemple’ ter illustratie
van een bepaalde betekenis (‘sens’) kan worden geëxploiteerd: ‘Zijn wil-tot-het-gevang was uitstekend;
die kon men gebruiken.’ (III, 45) Wat gebeurt, moet de juistheid van de doctrine van de machthebbers
(‘du maître’) illustreren en/of ‘aantonen’ dat de kritiek van de ‘volksopruiers’ (‘séditieux’) op ‘verwarde
begrippen’ (‘erreurs’) is gefundeerd. Is de ‘gebeurtenis’ daarvoor niet (langer) bruikbaar, dan wordt
ze verdrongen of geëlimineerd.3

4. Kant: vrijheid als autonomie en discipline
Van Ostaijens verdediging van ‘l'instant et [...] la singularité’4 motiveert tot op zekere hoogte ook
zijn kritiek op Kants ethiek. Deze ethiek bevat ongetwijfeld elementen die hem niet
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Zie hierbij Deel I. Hoofdstuk 3.3. Op Van Ostaijens opvattingen over de ontoereikendheid van alle uitdrukking
komen we terug in Deel III. Hoofdstuk 2.1.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 141.
Dat moet nr. 200 na zijn veroordeling tot de doodstraf dan ook enigszins beteuterd vaststellen: ‘Vroeger hadden zij
hem veel lof toegezwaaid en toen wilde hij precies hetzelfde als nu. Het was niet serieus wat ze deden.’ (III, 47)
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 141.
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onwelgevallig kunnen zijn geweest, zoals het belang dat Kant hecht aan de ontvankelijkheid voor het
‘andere’ en het hierboven besproken rigoureuze onderscheid tussen ethiek en kennis. Daarnaast zijn
er in de Kritik der praktischen Vernunft echter ook een aantal punten waarvan te verwachten valt dat
ze voor Van Ostaijen veel moeilijker te verteren waren. Het zijn deze punten die in ‘Het gevang in
de hemel’ uitgebreid op de korrel worden genomen. Het eerste daarvan is Kants identificatie van de
ontvankelijkheid voor het appel van het ‘andere’ met het plichtsbewustzijn. De plicht eist van ons dat
we bereid zijn om onze natuurlijke verlangens op te offeren wanneer ze in strijd zijn met wat de
morele wet van ons eist. Vrijheid blijkt volgens Kant paradoxaal genoeg dus in de eerste plaats uit
zelfbeheersing, uit de mate waarin men zijn verlangens weet in te perken en onder controle te houden.
De waarlijk vrije wil laat het plichtsbewustzijn dan ook altijd primeren op het geluksverlangen.
Eenvoudig gezegd: handelen uit vrijheid is volgens Kant niet ‘doen wat men verlangt te doen’ maar
‘doen wat men behoort te doen.’ Voor Kant staat ‘vrijheid’ dus gelijk aan ‘autonomie’. Er is sprake
van autonomie wanneer men zichzelf de wet voorschrijft. Het autonome subject is het subject dat ‘zu
demjenigen zugleich muss einstimmen können, welchem er sich unterwerfen soll.’ (KdpV A 237)
Autonomie veronderstelt dus ‘l'identité du législateur et du sujet.’1 De ‘canonieke zin’ van de autonomie
kan dan ook als volgt worden geformuleerd: ‘X schrijft voor: X moet A doen.’2
Nu is het autonomiebeginsel, dat het principe is waarop de ‘republikeinse’ staatsordening berust,
diep problematisch.3 Dat komt doordat de identiteit van de beide ‘X’-en in: ‘X kondigt als norm af:
X moet A doen’, altijd een op zijn minst twijfelachtige identiteit is.4 Dat is het duidelijkst in totalitaire
staatsordeningen die zichzelf een schijn van ‘republicanisme’ proberen te geven. In een dergelijk
geval kan de zin: ‘Het volk schrijft voor: het volk moet A doen’ in werkelijkheid bijvoorbeeld
betekenen: ‘De leiding van de NSDAP schrijft voor: de Duitsers moeten A doen.’5 Maar ook in een
‘democratische’ staatsordening is de identiteit van beide ‘X’-en niet zonder meer gegeven. De
genoemde zin zou hier kunnen worden ingevuld als: ‘De verkozen vertegenwoordigers van het volk
schrijven voor: het volk moet A doen.’ Het is precies op deze ‘invulling’ dat Van Ostaijens kritiek
op de parlementaire democratie en de ‘algemene-stemrecht-illusie’ (IV, 120) in ‘Rond het Vlaamse
probleem’ betrekking heeft: het volk kiest zich vertegenwoordigers, die als puntje bij paaltje
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G. Deleuze, La philosophie critique de Kant, 46. Zie verder ook A. Barron, Lyotard and the Problem of Justice,
28-29 en 31; en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 139 en 149; en id., August: Double Justice, 67.
Cf. Lyotard: ‘Nous édictons comme une norme que c'est une obligation pour nous d'accomplir l'action α.Tel est le
principe de l'autonomie.’ (Le différend, 147)
Cf. Lyotard: ‘Le régime républicain a pour principe de légitimité que le destinateur de la norme, y, et le destinataire
de l'obligation, x, soient le même. Le législateur ne doit pas échapper à l'obligation qu'il norme. Et l'obligé peut
promulguer la loi qui l'oblige.’ (Le différend, 146) In de ‘Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher
Absicht’ wijst Kant trouwens zelf op het onontkoombaar problematische karakter van het autonomiebeginsel. Cf.
A 396-398.
Voor een uitgebreide argumentatie hiervan zie Lyotard, die na een analyse van het autonomieprincipe in het kader
van zijn ‘zinnenfilosofie’ tot het besluit komt: ‘Il n'est pas étonnant que, dans l'“actualité” de l'obligation, le nous
censé réunir l'obligé et le législateur soit menacé de fission.’ (Le différend, 148) Zie verder ook ibidem 150, 183-184
en 209-213; en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 149-150 en 155-156.
Cf. in dit verband J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 85-86.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

234

komt niet het volk vertegenwoordigen, maar het gevestigde ‘sisteem’ (IV, 120) van ‘officiële
godsdienst, blazoen en geld’ (IV, 120) of in het beste geval de ‘partijbelangen’ (IV, 123). Hij komt
dan ook tot de conclusie: ‘Een demokratiese wetgeving, vooral het algemeen stemrecht, toveren een
schijn vóór de werkelikheid.’1
Hetzelfde probleem doet zich echter ook voor op het niveau van het ‘subject’. De ‘ik’-en in de zin:
‘ik schrijf voor: ik moet A doen’, zijn niet noodzakelijk identiek. Zo kan al snel de verdenking rijzen
dat de ‘ik’ die zender is van de norm, in feite alleen maar een als ‘ik’ vermomd substituut is van de
macht, die de ‘ik’ die ontvanger is van de verplichting - een wisselvallig, onvoorspelbaar en
‘betekenisloos’ kluwen van ‘libidinale’ pulsen - onder controle moet houden.2 Een dergelijke opvatting
van het subject herinnert geredelijk aan die van Michel Foucault, zoals die bijvoorbeeld in Surveiller
et punir wordt uiteengezet. In voornoemd boek probeert Foucault te laten zien ‘hoe het huidige stelsel
van gevangenisstraf én het probleem van de gevangenis rond het begin van de negentiende eeuw
ontstaan zijn als uitvloeisel van een nieuwe machtsordening: de disciplinering.’3 Voor het eerst wordt
macht niet uitgeoefend door middel van direct fysiek geweld, maar door opvoeding of, preciezer,
disciplinering. De nieuwe machtsordening
werkt met ordening van de ruimte en de tijd, dressuur van het lichaam en een permanente
controle door middel van regels en normen die overal een scheiding tussen wat toegestaan
en wat verboden is aanbrengen. De goed aangepaste mens wordt iemand die vanuit
zichzelf, als subject, die controle en aanpassing aan de regels en normen zelf voltrekt.
Daarvoor krijgt iedere mens een eigen ziel, geweten of vrijheid; de idee of beter
voorstelling, dat zij uit vrije wil de regels volgt.4
Door dit inzicht wordt het ‘autonome subject’ van de moderniteit, een van de fundamenten van Kants
ethiek, radicaal ontluisterd en ontmaskerd als ‘geen oorspronkelijk filosofisch begrip, maar een
verzameling functies, hier de functie van de zelf controle [sic], het zich aanpassen aan regels, die in
een machtsysteem [...] gevormd worden.’5
Het heeft er alle schijn van dat ook ‘Het gevang in de hemel’ erop gericht is om de autonomie van
het moderne subject als een schijnvrijheid te ontmaskeren. Is gegeven: een dunne bovenlaag van
machthebbers - het trio ‘Godsdienst &/ Vorst & Staat’6 uit Bezette stad - die
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IV, 119. Van Ostaijen spreekt verderop dan ook van een ‘schijn-demokratie’ (IV, 119), de
‘algemene-stemrecht-illusie’ (IV, 120) en ‘het zogenaamd demokraties princiep’ (IV, 123).
‘The enheartening expression of this doctrine, politically speaking, would be: “what appears as my subordination
to others is in fact self-determination”; the more cynical view would run: “my subordination to others is so effective
that it appears to me in the mystified guise of governing myself.”’ (T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 25).
M. Karskens, Michel Foucault: filosoferen zonder theorie, 178. Zie ook R. Boyne, Foucault and Derrida, 109.
M. Karskens, Michel Foucault: filosoferen zonder theorie, 178. Zie in dit verband ook R. Boyne, Foucault
and Derrida, 110; en T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 24, 27 en 42-44.
M. Karskens, Michel Foucault: filosoferen zonder theorie, 179. Eagleton spreekt van ‘a kind of “internalised
repression”, inserting social power more deeply into the very bodies of those it subjugates, and so operating as a
supremely effective mode of political hegemony.’ (The Ideology of the Aesthetic, 28) Zie ten slotte ook R. Boyne,
Foucault and Derrida, 122.
II, 91. Hier spreekt Van Ostaijen van: ‘God en Koning’ (III, 42), en ‘godsdienst, moraal, staat en Co.’ (III, 46). In
‘Rond het Vlaamse probleem’: ‘officiële godsdienst, blazoen en geld’ (IV, 120); ‘clergé en kapitaal’ (IV, 121); ‘het
hoger clergé en de bourgeoisie’ (IV, 124). Zie in dit verband P. Hadermann, De kringen naar binnen, 109-110.
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hun onderdanen makkelijk controleerbaar en manipuleerbaar willen houden en hen ertoe willen
bewegen om van hun verlangens af te zien. Met het oog daarop moet de zin: ‘Godsdienst, Vorst en
Staat schrijven voor: de Onderdanen moeten gehoorzamen en van al hun verlangens afzien’, die de
zin is die de reële machtsordening beschrijft, aan het oog worden onttrokken. Een dergelijke ordening
laat zich immers niet legitimeren, en zou alleen maar aanleiding geven tot opstandigheid van het volk
dat autonomie - d.i. zelf-bestuur - eist. Om de beheersbaarheid van het volk te vergroten proberen de
machthebbers aan hun feitelijke despotisme dan ook een schijn van legitimiteit te geven - ‘een
demokraties vernisje ad usum populi’ (IV, 121). Een van de middelen daartoe is de productie van
‘autonome subjecten’, dat wil zeggen subjecten die aan zichzelf gehoorzaamheid en ontzegging
voorschrijven nadat ze tot het ‘inzicht’ zijn gebracht dat ware vrijheid zelfdiscipline en beteugeling
van ‘neigingen’ inhoudt - ‘dat de intelligiebele vrijheid het hoogste goed is en er natuurlijk van geen
tastbare spraak kan zijn.’ (III, 42) Daartoe is een proces van dressuur vereist, waarin zoals men kan
verwachten de instanties die met de ‘opvoeding’ zijn belast (‘Papen en professoren’1), een cruciale
rol spelen.2 Dat proces lijkt aan het begin van ‘Het gevang in de hemel’ echter geen al te goede
resultaten te hebben opgeleverd: ‘keizers, koningen en staatspresidenten’ beklagen zich daar immers
over ‘het ongeloof en de verwarde begrippen van vrijheid, die helaas de zeden van het volk reeds
sterk hadden ondermijnd.’ (III, 42)
De verschijning van nr. 200 levert de ‘papen en professoren’ echter een overtuigend nieuw argument.
Nr. 200 is het op het eerste gezicht perfecte product van de dressuur. Het lijkt er immers op dat ‘deze
eenvoudige man’, die het hem als ‘sociaal en filosofies bewijsstuk’ (III, 43) aangeboden geld weigert
en ‘zijn gevangenis boven een schoon hotel, zijn gevangeniskost boven een diner van af hors-d'oeuvre
tot crêpe Mikado’ (III, 43) verkiest, van zijn ‘tastbare’ vrijheid en verlangens volledig afstand heeft
gedaan. Nr. 200 wordt dan ook uitgebreid ‘den volke’ (III, 42) getoond ‘om de wangedrochten van
het moderne ongeloof de kop in te drukken.’ (III, 42) De toespraken die de ‘geletterde paap’ bij die
gelegenheid houdt, zijn erg leerzaam voor de daarbij gehanteerde argumentatie:
Kan iemand mij verklaren wat vrijheid is? Kan iemand mij een tastbaar bewijs geven
wat vrij is tegenover God en Koning? Maar voorwaar ik zeg u: er is een hogere vrijheid
dan deze der goddeloosheid en der vaderlandloosheid. Het is de innerlike vrijheid van
hem die daarheen streeft God te loven en de Koning te dienen. (III, 42)
De ‘ware’ vrijheid spreekt uit zelfbeheersing en gehoorzaamheid, de ‘valse’ vrijheid is niet meer dan
‘tuchtloosheid’. Dat geeft de staat volgens de paap het recht om op te treden tegen al wie dit ‘valse’
vrijheidsbegrip propageert:
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III, 42. Zie in dit verband ook de rol die hij in ‘Rond het Vlaamse probleem’ aan het ‘clergé’ (IV, 121) toeschrijft.
Zie ten slotte ook ‘De jongen’, waar onderwijs en kerk eveneens worden afgeschilderd als disciplinerende instanties
die moeten bijdragen tot de consolidatie van de bestaande ‘wereldorde’ (III, 332). (Cf. hiervoor III, 332-334, 336,
346 en 353)
Cf. ‘Rond het Vlaamse probleem’: ‘Er moet een volk worden gekweekt dat bereid is koeliedienst op zich te nemen
zonder morren.’ (IV, 121; mijn cursief)
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Deze galeiboef bekommert zich niet om wat uw ganse streven naar vrijheid uitmaakt, om het
verwaarlozen van de H. Godsdienst; vrijheid die ook is het zich onttrekken aan de plichten tegenover
onze doorluchtige Koning en ons ditolucht vorstehuis; vrijheid niet meer te werken; vrijheid in de
velden te hoereren en wat meer als vrijheid wordt verkocht, maar eenvoudig tuchtloosheid is. Deze
galeiboef draagt de vrijheid in zich is dus veel rijker als gijlie allemaal, die de vrijheid buiten u zoekt.
Uit eigen beweging, uit vrije wil wenst hij zich in de kluisters. [...] Het gevang is een funktie van de
staat en van de godsdienst. En bestond er geen gevang, ziet ge wel, wij zouden gedwongen zijn er
een te maken voor de mensen die uit vrije wil in het gevang willen gaan, om God te loven en de
Koning door hun voorbeeld van burgertrouw te dienen. Deze eenvoudige galeiboef heeft erkend dat
het gevang een noodwendige funktie heeft in de staat. Hij wil het gevang zo te zeggen voeden, daarom
gaat hij uit vrije wil in het gevang. Ik vraag het u in gemoede, bestaat er een hogere vrijheid dan deze
uit vrije wil in het gevang te gaan? (III, 42-43)
De laatste zin vormt een perverse herformulering van Kants idee dat vrijheid blijkt uit het vrijwillig
verzaken aan natuurlijke verlangens, anders gezegd uit het vrijwillig disciplineren, aan banden leggen
en ‘gevangen zetten’ van de natuur in de mens. Even verderop zien we de redenering van de professoren
die begint met de reeds geciteerde verwijzing naar de categorische imperatief, trouwens uitlopen in
het besluit: ‘Het gevang is het axiomaties centraalpunt aller ethiek. Daar het leven van de mensen in
de staat van ethiese oorzaak is, [...] is het gevang de hechtste stut van ons statelik leven.’ (III, 43)
In de ‘Methodenlehre’ van de Kritik der praktischen Vernunft heeft Kant het over de ‘didactische’
waarde (‘die ganze Kraft eines Musters und Antriebes zur Nachahmung’ (KdpV A 282)) van
handelingen en gedragingen uit plichtsbewustzijn die met grote zelfopoffering gepaard gaan:
wir finden unsere Seele durch ein solches Beispiel gestärkt und erhoben, wenn wir an
demselben uns überzeugen können, dass die menschliche Natur zu einer so grossen
Erhebung über alles, was Natur immer an Triebfedern zum Gegenteil aufbringen mag,
fähig sei. (KdpV A 283)
De machthebbers uit ‘Het gevang in de hemel’ gebruiken precies de door Kant aangeprezen methode
om deze zeer ‘bruikbare’ vrijheidsopvatting ingang te laten vinden. Hun opvoedkundige apparaat
hanteert het geval nr. 200 als didactisch model van de als zelfopoffering begrepen vrijheid: ‘Deze
beroemde man kon alle uiterlik genot bezitten, weigerde deze weelde en staafde zo de thesen van de
intelligiebele en zedelike vrijheid.’ (III, 43)
Toch is nr. 200 niet zo'n perfect en ‘vruchtbaar bewijs’ (III, 44) als de machthebbers en hun met de
dressuur belaste lakeien, het onderwijs en de godsdienst, wel menen. Bij nader toezien blijkt de
dressuur waaraan hij in de gevangenis werd onderworpen,1 immers zo succesvol dat

1

De gevangenis wordt hierbij door Van Ostaijen kennelijk gezien als een complement op de ‘gewone’ dressuur - als
een ‘correctionele’ instelling voor individuen die nog te veel aan de ‘valse’ vrijheid verknocht zijn en zichzelf
onvoldoende ‘beheersen’. Zo bekeken heeft het gevang inderdaad ‘een noodwendige funktie [...] in de staat’ (III,
42).
De ‘gevangenisstraf’ is dan ook niet werkelijk een ‘straf’ maar een additionele ‘dressuur’ - een ‘domesticatie’: ‘Hij
was onderworpen geweest aan het regiem van de grote misdadigers. Wit-en-rood gestreepte kledij, linnen
gezichtsvizier en aan de benen, ketenen met gewichten, precies zoals men dit op kinema zeer duidelik afgebeeld
ziet.’ (III, 40) En verder: het ‘op rij staan’, het ‘aangebruld’ worden, de ‘matinale wandeling, van negen tot kwart
over negen’ (III, 40), de beroving van ‘alle uiterlik genot’ (III, 43), etc.
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ze zichzelf weer te niet doet: de ‘natuurlijke’ verlangens zijn bij hem weliswaar geheel onderdrukt,
maar daar is dan wel een nieuw, zij het ongewoon verlangen voor in de plaats gekomen: het verlangen
naar de beroving van de bevrediging van de ‘normale’ verlangens. De ‘tegennatuur’ heeft bij hem de
‘natuur’ zo volmaakt verdrongen dat ze zelf een nieuwe ‘natuur’ is geworden, wat blijkt uit de
vergelijkingen in deze passage:
Hij had zijn kettingen en gewichten nodig gelijk een vis het water en een vogel de lucht.
Kon een vis soms zwemmen in de lucht of een vogel vliegen in het water? Neen. Kon
hij zonder kettingen en gewichten leven, zich ongehinderd voelen? Dat was precies zo
uitgesloten. (III, 41)
Door zich te verheffen boven de ‘natuurlijke’ verlangens bevredigt nr. 200 zijn tot natuur geworden
verlangen. In werkelijkheid is hij dus allerminst een ‘bewijs’ van een als beheersing van neigingen
opgevatte vrijheid. Dat blijkt ook uit het gehanteerde vocabulaire, dat geen betrekking heeft op enig
plichtsbewustzijn, maar op wat Kant het ‘geluksverlangen’ (cf. KdpV A 45) zou noemen:
Zijn grootste genot was het zwemdok. Niet om het plezier te zwemmen. Hij verafschuwde
het water. Maar het wit-en-rood gestreepte zwemkostuum was hem een grote vreugde.
Hij ging zelfs niet in 't water. Hij zette zich op een bank tot de wachters hem zegden dat
hij nu reeds lang genoeg daar had gezeten en dat hij kon opstappen. Hoe pijnlik het hem
ook was zijn zwemkostuum te laten, toch was deze vermaning hem zeer aangenaam. Hij
had nu eenmaal de gardes lief.1
Als het gevangenisleven of de zo getrouw mogelijke imitatie daarvan tot de bevrediging van zijn
verlangen leidt, is het maar logisch dat hij zijn invrijheidstelling als een ‘derven’ (III, 40) ervaart. Het
kan overigens nóg paradoxaler. Op een gegeven ogenblik bezoekt nr. 200 de ‘voddemarkt’, waar hij
‘kettingen’ en ‘gewichten’ wil kopen, die hem moeten toelaten om thuis de omstandigheden in de
gevangenis nog beter na te bootsen. Dit bezoek ervaart hij zelf kennelijk als een ‘nederlaag’, als een
gebrek aan zelfbeheersing en ‘indépendance à l'égard des inclinations sensibles’2, ja als een ‘zonde’,
als was hij een gewetensvolle huisvader die zich overmand door ‘vleselijke lusten’ in ‘verdachte
buurten’ beweegt: ‘Men kon het hem

1

2

III, 40; mijn cursief. Het ‘wit-en-rood-gestreepte zwemkostuum’ bevalt nr. 200 natuurlijk zo omdat het
goed lijkt op de ‘[w]it-en-rood-gestreepte kledij’ (III, 40) van een gevangene.
Bij nr. 200 fungeert met andere woorden ‘die Lust an der Wirklichkeit eines Gegenstandes [...] als Bedingung
der Möglichkeit der Bestimmung der Willkür’ (KdpV A 39). Van een handelen uit vrijheid kan volgens
Kant in zo'n geval geen sprake zijn.
G. Deleuze, La philosophie critique de Kant, 44.
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gemakkelik aanzien dat zijn innerste was vertroebeld door zware gewetenskampen.’1 Wanneer hij ten
slotte vindt wat hij zoekt,
drupte het geluk van zijn radieus bakkes. Zoals men zelfs spreekwoordelijk weet doet
het geluk stotteren. Wat nr. 200 deed. ‘Dat zijn gewichten, dat zijn kettingen!’ Meer kon
nr. 200, van vreugde overmand, er niet uitbrengen. (III, 41)
Nr. 200 mag dan door de ‘papen en professoren’ worden opgevoerd als het summum van ascese en
zelfopoffering, in feite is hij juist het tegenovergestelde: niets ontziend streeft hij naar de bevrediging
van zijn (weliswaar ongewone) verlangen. Dit brengt hem onvermijdelijk in botsing met het systeem,
dat zijn onderdanen immers per definitie de werkelijke bevrediging van hun verlangens ontzegt. Ook
nr. 200 krijgt niet wat hij verlangt. Enkel wanneer zijn ‘wil-tot-het-gevang’ (IV, 45) exploiteerbaar
is, mag hij zijn verlangen bevredigen: ‘Op de exhibities vertoonde hij zich wit-rood. Het was hem
zeer onaangenaam dat hem niet werd toegestaan zich aldus gekleed naar huis te begeven.’ (III, 43)
Nadat nr. 200 zich hierover bij de ‘paap-impresario’ beklaagt, koopt deze voor hem ‘een foorwagen,
in de aard van een gevang gebouwd’ (III, 43). De bevrediging die het verblijf in deze foorwagen nr.
200 verschaft, is echter maar een Ersatzbevrediging, en na verloop van tijd weigert hij dan ook er
nog genoegen mee te nemen:
dat is alles goed en wel, maar ten slotte toch een ellendige komedie. Deze foorwagen is
feitelik een ellendig simulacre van een echt gevang. En alles wat ik doe is slechts ellendige
naäperij. Ik heb goed mijn best te doen mij daarover weg te denken, mijn verlangen naar
een echt gevang is sterker dan ooit. Dit alles is slechts surrogaat. (III, 44)
Anders dan de massa's die naar hem komen kijken en zich door het spektakel en het ‘didactische’
commentaar van de ‘paap’ laten overbluffen, laat nr. 200 zich zijn verlangen niet afpraten. Om zijn
doel te bereiken gaat hij tot het uiterste. Hij vermoordt de ‘paap-impresario’ in de hoop levenslang
te krijgen:
De paap stond weer op zijn estrade en orakelde:
‘Laat nr. 200 buiten komen dat het volk aanschouwt deze man, die buiten het gevang
niet leven kan.’
Dat was de fatale zin. Bliksemsnel sprong nr. 200 op de paap toe en stak hem een vlijmend
mes tot het hecht in de borst. ‘Zo is ‘t’, zei nr. 200 vol overtuiging en hij stak het mes,
bewijs van zijn misdaad, zorgvuldig door zijn gestreepte vest, want ge kon nooit weten,
misschien meenden de rechters wel eens dat er geen bewijzen van zijn schuld voorlagen.
‘Daar deze paap mij niet goedschiks in het gevang zendt, daar hij enkel grote woorden
spreekt over mijn wil-tot-het-gevang, ben ik wel verplicht mijn toevlucht te nemen tot
afdoende maatregelen, om mijn ideaal te realiseren.’ (III, 45)

1

III, 41. Ook in ‘De generaal’ gebruikt Van Ostaijen het woord ‘gewetenskampen’ met betrekking tot de strijd tussen
‘ethiek’ en ‘instinkt’. (Cf. III, 209)
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Maar ook nu ontzegt het systeem hem de bevrediging van zijn verlangen. Aanvankelijk wordt nr. 200
na de moord niet eens gearresteerd. Als hij zich ten slotte zelf bij de politie gaat aangeven, weigert
de politiecommissaris hem aan te houden: ‘zelfs nu, na de moord, kon hij nr. 200 dit genoegen niet
doen. Hij had instrukties: nr. 200 moest maar terug naar zijn foorwagen.’ (III, 45) Ten slotte wordt
hij op last van ‘de koning, de bisschoppen en de rechters’ (III, 45) toch in ‘voorarrest’ (III, 46)
genomen. Maar opnieuw krijgt hij niet wat hij verlangt: in plaats van tot de verhoopte levenslange
gevangenisstraf wordt hij veroordeeld tot de ‘[d]oodstraf zonder genade.’ (III, 47)
Nr. 200 heeft door zijn onvoorziene daad immers ‘de grootscheepse exploitatie van het geval’ (III,
45) onmogelijk gemaakt. Was hij aanvankelijk bruikbaar om het volk ervan te overtuigen dat het
vrijwillig van zijn verlangens afstand moet doen, dan opent de moord op ‘de paap’ het volk de ogen:
nr. 200 is net als zij iemand die door de machthebbers van de bevrediging van zijn verlangens wordt
beroofd. Vandaar: ‘Reeds werden oproerige stemmen hoorbaar: ja, waarom had men nr. 200, wanneer
hij het wenste, niet in het gevang ondergebracht, in plaats van die aperij met die papetent?’ (III, 45-46)
De door de ‘papen en professoren’ verkondigde leer van de ‘intelligiebele vrijheid’ wordt ontmaskerd
als ‘boerebedrog’ (IV, 334) of, om in de lijn van de door Van Ostaijen gehanteerde mercantiele
terminologie te blijven, oplichterij. Van Ostaijen schildert in ‘Het gevang in de hemel’ immers het
beeld van een samenleving waarin de machthebbers zich hebben georganiseerd als een bedrijf
(‘godsdienst, moraal, staat en Co.’1) dat aan zijn ‘klanten’ (het volk) een ‘product’ (de moraal)
aansmeert. Niet alleen incasseren zij en hun ‘verkopers’ (de vertegenwoordigers van godsdienst en
onderwijs) daarbij directe winst,2 belangrijker nog is dat het product zelf, wanneer het aftrek heeft,
ertoe bijdraagt om de bestaande machtsverhoudingen te bestendigen. Vanuit het standpunt van de
machthebbers is de moraal, opgevat als de plicht tot zelfbeheersing en gezagsgetrouwheid, enkel en
alleen een machtsinstrument.3 Het gaat hier dan ook om een ‘dubbele moraal’: de regels ervan gelden
enkel voor wie van de macht is uitgesloten.4
Dat de moraal voor de machthebbers enkel een middel is voor het consolideren van het status quo
blijkt ook uit hun reactie op de door nr. 200 gepleegde moord. Niet de moord

1
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4

III, 46. Verderop blijkt ook de Kerk er een organisatie op na te houden die het midden houdt tussen een moderne
bureaucratie en een bedrijf. Zo belooft de biechtvader nr. 200 ‘een sjek op een fauteuil in de hemel. Hier hebt ge
mijn sjekboek. Ziet ge: Administratie van hemel en hel naaml. vennootschap. Direkteur: God de Vader.’ (III, 48)
En verder: ‘Ge moet u de hemel voorstellen een heel groot magazijn. [...]. De hemel is groter als de aarde en deze
oppervlakte is zo te zeggen éen magazijn. Daar verkoopt men alles.’ (III, 48)
Het geval nr. 200 roept immers een bloeiende handel in het leven, waarvan de machthebbers en hun
vertegenwoordigers maximaal profiteren: ‘De koning had de hand weten te leggen op een zeer bevredigend monopool:
de postkaartuitgave van nr. 200 in zijn verscheidene extatiese toestanden; in zwemkostuum, in de foorwagen, enz.
Deze verkoop vormde de voornaamste post van zijn privaat inkomen. De redemptoristen waren dáár om het gewone
volk te onderrichten; de jezuïeten bewogen zich in betere sferen; [...] De begrippen van paap, officier en staatsbeambte
vervingen zelfs bij het gewone volk de vroegere symboliese betekenis van het woord miljonair.’ (III, 44)
Cf. ook ‘Rond het Vlaamse probleem’, waar Van Ostaijen het heeft over ‘een moraal [...] die [...] wenst het
kapitalistiese eigendomsrecht gewaarborgd te zien.’ (IV, 126)
Cf. Boyne: ‘Bourgeois crime was tolerated because it did not threaten social order.’ (Foucault and Derrida, 117)
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zelf is in hun ogen de misdaad, maar wel dat nr. 200 door zijn daad de officiële interpretatie van zijn
‘geval’ ontkracht en daarmee ook het gebruik van de moraal als machtsinstrument ter beheersing van
de massa op zijn minst sterk bemoeilijkt.1 Kortom, nr. 200 is vanuit het standpunt van de machthebbers
een ‘misdadiger’ omdat hij de maatschappelijke orde in gevaar brengt.2 De macht moet op dit punt
dan ook krachtdadig ingrijpen om een dreigende revolutie af te wenden. Op advies van de
‘aartsbisschop’ (een nauwelijks verhulde allusie op Mercier3) wordt nr. 200 ter dood veroordeeld.
Hier, op het moment dat de dressuur dreigt te falen, grijpen de machthebbers terug naar ‘archaïscher’
middelen, die ze overigens altijd al achter de hand hadden gehouden: de machtsuitoefening ‘door
middel van fysiek geweld’.4 Nr. 200 moet worden geëxecuteerd, en - zoals eerder van zijn
‘wil-tot-het-gevang’ - moet van zijn terechtstelling een publiek spektakel worden gemaakt. Dit
spektakel is ditmaal in de eerste plaats gericht op afschrikking: ‘Exemplaire straf om de revolutie in
te dammen’5. Tegelijk probeert het systeem ook van de executie meer te maken dan alleen maar een
‘ouderwets’ spektakel van brute afschrikking.6 Met de belofte van een ‘gevang in de hemel’ overhaalt
zijn biechtvader nr. 200 ertoe om vóór zijn executie te zeggen: ‘Ik heb het verdiend!’, wat de schijn
moet wekken dat hij zich tot de hogere wijsheid van het systeem heeft bekeerd, afstand heeft gedaan
van zijn verlangen en nu ‘uit vrije wil’ zijn straf aanvaardt. Op die manier kan hij voor de machthebbers
in extremis zijn ‘waarde ter overtuiging van de gemeente’ (III, 45) herwinnen. Maar opnieuw
dwarsboomt nr. 200, die
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In overeenstemming hiermee worden diegenen die de onrechtvaardigheid van de bestaande orde bekritiseren door
de machthebbers en hun vertegenwoordigers als ‘volksmenners’ en ‘volksopruiers’ (III, 43) gebrandmerkt, en wordt
elke handeling of uitspraak die de bestaande orde in vraag stelt, uitgelegd als een blijk van ‘ongeloof’ (III, 42) en
‘immoraliteit’ (III, 46). Die voorstelling van zaken is ook elders in Van Ostaijens proza terug te vinden, zo
bijvoorbeeld in het vroege ‘De jongen’, waar de ‘pater prefekt’ Cor bestraffend toespreekt: ‘Uit de woorden die gij
gesproken hebt, spreekt [...] slechts een opstandige geest tegen het wettelike gezag dat door God zelve werd ingesteld.’
(III, 334)
Dat is ook wat zijn advokaat hem verwijt: ‘gij hebt het ganse land verraden: kerk, vorst en staat.’ (III, 47) De
advokaat baseert zich op een schijnidentiteit tussen ‘het ganse land’ en ‘kerk, vorst en staat’. Daardoor kan de
canonieke zin van de autonomie als volgt worden geformuleerd: ‘“het ganse land“ (“kerk, vorst en staat”) schrijft
voor: “het ganse land” (het volk) moet A doen.’
Cf. hierbij onder andere R. Snoeck, Paul van Ostaijen en de zaak kardinaal Mercier, 46-47. Mercier wordt, zoals
men zal hebben opgemerkt, trouwens ook genoemd in de passage over ‘Het gevang in de hemel’ in de hierboven
geciteerde brief aan Peter Baeyens. De rol die hij in ‘Rond het Vlaamse probleem’ aan Mercier toeschrijft, doet
sterk denken aan die van de ‘kardinaal’ in ‘Het gevang in de hemel’. Als ‘zeer konsekwent denkend bourgeois’
(IV, 122), ‘stok-reaktionair’ (IV, 125) en vertegenwoordiger van de ‘hereïdeologie’ (IV, 121) streeft hij naar het
behoud van de bestaande orde. In zijn herderlijke brieven maant hij de gelovigen dan ook aan tot ‘trouw aan vorst
en land’ (IV, 122) en waarschuwt hij hen voor communisme en flamingantisme.
Cf. hierbij Eagleton: ‘The bourgeois state [...] still has its coercive instruments at the ready should this project [of
self-government] falter’ (The Ideology of the Aesthetic, 23).
III, 47. Vergelijk hiermee Foucaults beroemde beschrijving van de publieke terechtstelling van Damiens, de man
die Lodewijk XIV had proberen te vermoorden: ‘Zo'n bestraffing moest een spektakel zijn om die macht van de
heerser te tonen en het volk te imponeren en af te schrikken.’ (M. Karskens, Michel Foucault: filosoferen zonder
theorie, 178)
Een dergelijke ‘exemplaire straf’ komt ook nog elders in Van Ostaijens grotesken voor. Zo wordt in ‘De stad der
opbouwers’ besloten om de leider van de revolutionaire ‘Anti-bouw-beweging’ te executeren ‘bij middel van
radbraken. Men zou van dit radbraken een soort didakties feest maken: alle geesten met oproerneigingen eens flink
de les spellen.’ (III, 53)
Intimidatie alleen blijkt trouwens niet te volstaan om het volk aan banden te houden: ‘De menigte bleek opstandig.
Daar hadden de bazen nu dit arm nr. 200 toe gebracht. Zij hadden hem geëxploiteerd. Er was veel sympathie voor
hem.’ (III, 49)
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immers enkel in de bevrediging zijn verlangen geïnteresseerd is en niet in de vraag of dat exploiteerbaar
is of niet, ongewild dat opzet door op het schavot uit te roepen: ‘Ik heb het verdiend, het gevang in
de hemel!’ Zodat opnieuw publiekelijk blijkt dat hij allerminst van zijn verlangen wil afzien en daarom
door de machthebbers wordt gedood, en de exploitatie van zijn executie voor propagandadoeleinden
mislukt.1

5. Van Ostaijen: vrijheid als transgressie
‘Bij mij handelt het zich direkt om een fyziese haat tegen de supreme alliance: hogere
Klerus - Bankbourgeois - franskilj. [...] Ik zie de schaduw van de Mech. Monseigneur
over het land liggen en de mensen in een duister kretinisme dompelen.’2
Onze lectuur van ‘Het gevang in de hemel’ bevestigt onze indruk dat Van Ostaijen rond 1920 nog
zeer gereserveerd stond tegenover Kants filosofie en inzonderheid tegenover Kants ethiek, die hij
weinig vleiend omschrijft als een voorbeeld van ‘de Bochenfilosofie betrekkelik de vrijen wil’.
Mogelijkerwijze is zijn houding rond deze tijd geïnspireerd door de traditionele marxistische kritiek
op Kant, die er inderdaad op neerkomt dat voor Kant ‘de intelligiebele vrijheid het hoogste goed is
en er natuurlijk van geen tastbare als absolute norm sprake kan zijn’3. Daarnaast zal ze ongetwijfeld
ook beïnvloed zijn door Friedlaenders kritiek dat Kant al te veel belang hecht aan het ‘Pflichtmässige’
en aan het derven van ‘aardse geneugten’.4
Niets wijst erop dat Van Ostaijen zijn negatieve oordeel over Kants ethiek later herzien zou hebben,
integendeel zelfs: de weinige, meestal indirecte referenties naar de Kritik der praktischen Vernunft
lijken dat oordeel alleen maar te bevestigen. Zo geeft Van Ostaijen aan ‘Marsman of vijftig procent’
(1927) een motto mee dat hij ontleent aan de Franse romancier en kunsthistoricus Jean Cassou en dat
luidt:
Les révolutions, les parlements, la France et l'Angleterre, la nature naturante, l'impératif
catégorique, le socialisme et les gazettes littéraires présentent, je vous le jure par tous les
saints, aucune espèce d'intérêt. Mais certains hommes ont écrit quelques lignes de musique
si simples qu'elles absorbent le monde. La pensée se resserre jusqu'au point d'éclater en
sanglots. (IV, 388)

1
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4

Cf. in dit verband ook P. Hadermann, Paul van Ostaijens grotesk panopticum, 227; en E.M. Beekman, Homeopathy
of the Absurd, 35.
Brief van 3 februari 1920 aan Oscar en Mia Jespers. (Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 273)
III, 42. Dezelfde gedachte keert overigens terug in het verderop te bespreken ‘De trust der vaderlandsliefde’: ‘een
vrij volk moet weten dat de vrijheid het schoonste goed is dat een vrij volk kan bezitten en waard dat je dáárvoor
gans je vrijheid opoffert ze tot je laatste snik te verdedigen. Het spreekt van zelf dat de konkrete vrijheid steeds de
abstrakte, de zedelike vrijheid moet geofferd worden.’ (III, 25) Zie hierbij ook E.M. Beekman, Homeopathy of the
Absurd, 34; en id., In Illo Tempore, 149-150. Over de marxistische kritiek op Kant zie ook Deel I. Hoofdstuk 2.6.1.
Cf. hierbij Ter inleiding 2.2.
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Van Ostaijen heeft zich in dit citaat allicht volledig kunnen terugvinden. Zo heeft hij de laatste twee
zinnen ongetwijfeld ervaren als een alternatieve formulering van zijn eigen opvattingen over de
‘zuivere lyriek’, waarin inderdaad zeer veel belang wordt gehecht aan suggestiviteit, eenvoud en
muzikaliteit.1 De eerste zin, dan weer, strookt met zijn verderop uitgebreider te bespreken desillusie
over alle ‘positieve’ ethisch-politieke actie, waarbij hij behalve tegenover de parlementaire democratie
nu ook kritisch blijkt te staan tegenover de revolutie en het marxisme.2 Daarnaast bevestigt de keuze
van dit motto zijn al uit ‘Het gevang in de hemel’ gebleken afwijzing van de ‘impératif catégorique’.
In dezelfde richting wijst een passage uit ‘Intermezzo’, waar het personage ‘God de Vader’ als directeur
van een ‘panoptikum’ zijn publiek op listige wijze manipuleert en onder de knoet houdt. De bewuste
passage evoceert een moment van opstandigheid tegen de directeur en zijn orde, die blijkbaar ook
hier de categorische imperatief hanteert als een instrument om zichzelf te legitimeren en in stand te
houden: ‘Weg met het gevang. Weg met het panoptikum van God de Vader. De wereld zonder ruimte.
Zonder kategoriese kas.’3
Van Ostaijens eigen, van Kant afwijkende vrijheidsopvatting hangt nauw samen met zijn visie op de
menselijke samenleving in het algemeen en op de West-Europese samenlevingen van zijn tijd in het
bijzonder. In het citaat dat als motto bij dit hoofdstuk staat en dat ontleend is aan een brief van juni
1920, vraagt Van Ostaijen zich af of er wel enig reëel verschil is tussen de ‘gevangenis’ en de ‘vrijheid’.
Men kan zich ongeveer dezelfde vraag stellen met betrekking tot de situatie van de ‘massa’ in de
maatschappelijke orde zoals die in de meeste van Van Ostaijens grotesken wordt beschreven. Zoals
in ‘Het gevang in de hemel’ blijkt het meestal te gaan om een samenleving waarin een kleine kaste
van machthebbers van schier onbeperkte privileges en vrijheden geniet, en dit op kosten van de grote
meerderheid van de bevolking, die ze op alle mogelijke manieren exploiteert, van elke mogelijkheid
tot reële bevrediging van haar verlangens berooft en alle ‘tastbare vrijheid’ ontneemt.4 Dat probeert
ze overigens zo doeltreffend en economisch mogelijk te doen, dat wil zeggen met een minimum aan
input en een maximum aan output.5 Haar machtsuitoefening maakt alleen nog in noodgevallen gebruik
van de weinig economische en voor een op productiviteit en efficiëntie
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Zie hierbij ook Deel III. Hoofdstuk 2.1. en 2.5.2.
Zie hiervoor Hoofdstuk 4.2.2. en 4.2.3. en Deel III. Hoofdstuk 2.2. en 2.3.
III, 255. Mijn cursief. De verwijzing naar ‘het gevang’ laat trouwens vermoeden dat Van Ostaijen hier zelf naar
‘Het gevang in de hemel’ terugverwijst. Elders in ‘Intermezzo’ verschijnt de onthoofde nr. 200 trouwens daadwerkelijk
op het toneel. (Cf. IV, 261)
Borgers wijst voorts ook op de toespraak van kardinaal Epernay in ‘De bende van de stronk’: ‘Een “hoogstaand”
ethisch betoog dat de hypocrisie tot uitdrukking brengt zonder dat deze “nominaal wordt uitgesproken” en dat
tevens, wat de gedachtengang betreft, sterke overeenkomsten vertoont met het betoog over de intelligiebele vrijheid
uit Het gevang in de hemel.’ (Paul van Ostaijen. Een documentatie, 759; zie hierbij III, 290-293)
Beekman formuleert het zo: ‘The ruling class is only interested in maintaining a profitable situation for personal
gain at the cost of a nation's population.’ (Homeopathy of the Absurd, 39; zie ook ibidem 46) Dit beeld keert trouwens
ook terug in Bezette stad. (Cf. hierbij E. Strietman, Occupied City: Ostaijen's Antwerp and the Impact of the First
World War, 141)
Cf. hierbij Boyne: ‘Discipline is the precise reverse of the spectacle. It exercises power at lowest cost but maximum
intensity, producing docility and utility.’ (Foucault and Derrida, 114)
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gerichte organisatievorm zelfs hinderlijke methoden van geweld en afschrikking. Ze streeft er
daarentegen naar om het volk te overtuigen van de legitimiteit en ‘natuurlijkheid’ van de bestaande
‘wereldorde’ (III, 332). Met het oog daarop mobiliseren de machthebbers een indrukwekkend apparaat
voor de ‘opvoeding’ - in feite: de disciplinering1 en indoctrinatie - van het volk. Dit apparaat moet de
mensen tot het ‘inzicht’ brengen dat de bestaande orde rechtvaardig en ‘natuurlijk’ is, en hen aanzetten
tot zelfbeheersing,2 tevredenheid met ‘geringe perspektieven’ (III, 341) en vrijwillige gehoorzaamheid.
De geïnstitutionaliseerde godsdienst en wetenschap worden daarbij van hun ‘eigenlijke’ finaliteit
ontdaan en ingeschakeld in het manipulatieproces. Om aan de bedrieglijke boodschap een maximale
verspreiding en impact te geven, worden de meest geavanceerde propagandatechnieken3 en de
modernste massamedia4 aangewend. Net als in ‘Het gevang in de hemel’ vergelijkt Van Ostaijen ook
in andere grotesken het optreden van de machthebbers daarbij met dat van kapitalistische ondernemers,
die hun ideologische product aan hun consumenten-onderdanen proberen te slijten, en daartoe een
beroep doen op uitgekookte verkopers en geraffineerde verkoopstechnieken.5 Zoals het
consumentenpubliek zich gemakkelijk laat inpakken door de verleiding van de reclame,6 zo laten ook
de onderdanen zich geredelijk en naïefweg verblinden door het ideologische geflonker dat hen wordt
voorgehouden: ‘The masses are no serious threat to their reactionary principles. People are easily
persuaded, fickle, gullible and uncritical of slogans.’7
Vrij is volgens Van Ostaijen wie zich aan deze massieve disciplinering weet te onttrekken. Vrijheid
impliceert de transgressie van de vigerende normen en de afwijzing van de ‘goede regels’, van de
voorgekauwde denkbeelden over wat men is of behoort te zijn. Wie een aldus begrepen vrijheid voor
zich opeist, komt dan ook onvermijdelijk in botsing met de gevestigde orde, zoals de lotgevallen van
nr. 200 ook aantonen. Nr. 200 is alleen maar geïnteresseerd in de bevrediging van zijn verlangen, of
dat nu in overeenstemming is met de
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Cf. in dit verband de titel van Offermans' essay over ‘Het bordeel van Ika Loch’: ‘Het bordeel als
disciplineringsmachine’. Zie ook ibidem 121: ‘Dit bordeel is - in de terminologie van Michel Foucault - een
normaliserings- en disciplineringsmachine.’
Van Ostaijen spreekt in ‘De jongen’ van het ‘aankweken’ van ‘het streven naar het kleinere geluksideaal’: ‘De
kleine man moest leren de kruimels met vreugde aannemen.’ (III, 332)
Offermans omschrijft het bordeel van Ika Loch dan ook als ‘een ontwenningsinrichting’ (Het bordeel als
disciplineringsmachine, 116). De disciplinering is in deze groteske overigens uitermate effectief: ‘Op een bepaald
moment biedt de zelfcontrole van de acteurs zoveel garantie op een vlekkeloos verloop van de voorstelling dat elke
directe controle overbodig wordt.’ (Ibidem 117-118)
In zijn bespreking van Bezette stad wijst Versluys erop hoe ook hier ‘religion, patriotism and entertainment share
the same techniques of showy propagandizing and glittering ballyhoo.’ (Beyond the Occupied City, 208)
Cf. K. Versluys, Beyond the Occupied City, 208-209.
Cf. hierover ook E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 34 en 39.
Over Van Ostaijens kritische hantering van reclametechnieken in onder andere Bezette stad en ‘Huldegedicht aan
Singer’ zie K. Versluys, Beyond the Occupied City, 208-209 en 211-212.
E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 39. Zie ook ibidem 33 en 46.
In zijn lectuur van ‘Intermezzo’ wijst ook Hadermann op de ‘algemene, onverbiddelijke afbeelding van de dwaasheid
van een massa - welke massa dan ook - die niets beter vraagt dan, eventueel met een schijn van inspraak, te worden
gemanipuleerd.’ (Paul van Ostaijens grotesk panopticum, 225) Voorts worden ook in een aantal gedichten uit Bezette
stad ‘zowel de naïviteit van het gelovige volk als het misbruik daarvan door “priesters en papen” aan de orde
[gesteld]’ (J. Bogman, De stad als tekst, 82). Zie in dit verband ook K. Versluys, Beyond the Occupied City, 207-210.
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gangbare voorstellingen van wat goed en betamelijk is of niet. Daarin ligt het verschil tussen hem en
‘Kareltje’ uit ‘Self-defence’: nr. 200 laat zich zijn diepste verlangen door geen ‘opvoeding’ afpraten,
Kareltje wel. Voor ‘het twee jaar oude kindje in het kinderwagentje’ koopt moeder een ballonnetje,
maar niet voor het vijf jaar oude Kareltje:
Als alles nu in orde is, ontwaart moeder plots Kareltje. Deze blik brengt haar in een
onaangename positie, zodat zij verplicht is te vragen: ‘Wou jij er ook een Kareltje?’
Hier begaat Kareltje een fout. Hij is met zijn woorden niet snel genoeg zijn wens achterna,
zodanig dat hij tante, die bevreesd is uit haar portemonnaie Kareltje de ballon te moeten
spenderen, de tijd laat te zeggen: ‘neen niet voor Kareltje.’ En met een stem die een
medelijden verraadt met die kleintjes die nog een plezier vinden in het ballonnetje-houden,
zegt tante: ‘hij is daarvoor reeds te groot.’ (IV, 334)
Het verhaaltje blijkt een soort van parabel:
Zoals tante voor Kareltje beslist, zo menen de kritici voor de dichter te moeten beslissen.
[...] De ware dichter, zoals een Kareltje dat reeds geleerd werd door menig voorval van
dezelfde soort, doorziet dit boerebedrog. De ware dichter is een Kareltje dat voor de eer
bedankt een grote jongen te zijn, maar integendeel tegen de spreekwoordelike mening
der kritiekers in, zegt: geef mij toch maar zo'n ballonnetje. (IV, 334)
Wie vrij is, houdt vast aan zijn verlangen en laat zich niet intimideren en/of beetnemen door
maatschappelijk gesanctioneerde opvattingen over moraal, godsdienstigheid, ‘volwassenheid’ en
‘goede manieren’, die alleen maar de door de bestaande orde opgelegde normen formuleren en
bijgevolg speciaal bedoeld zijn om de individuele vrijheid aan banden te leggen en het ‘eigene’
tersluiks te vervangen door het ‘aangeleerde’.1 Het streven naar vrijheid is voor Van Ostaijen dan ook
tevens een streven naar authenticiteit. Dat spreekt ook uit ‘Het gevang in de hemel’, waar de hardnekkig
naar de bevrediging van zijn verlangen strevende nr. 200 de gevangenis-foorwagen afwijst als ‘een
ellendig simulacre van een echt gevang’ (III, 44). Ook in de gedichten van het in dezelfde tijd
geschreven Bezette stad formuleert Van Ostaijen een scherpe kritiek op allerlei vormen van
inauthenticiteit,2 waartoe hij ook het zich tevreden stellen met ‘surrogaat’3 rekent. Van Ostaijen
protesteert zo ook

1
2

3

Cf. hierbij ook E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 96; en C. Offermans, Het bordeel als
disciplineringsmachine, 113.
Zo schrijft Versluys over de ‘Opdracht aan Mijnheer Zoënzo’: ‘Mr. So and So is an encrusted figure, overlaid with
layer upon layer of subsitute personality, ideologically force-fed and systematically corrupted.’ (Beyond the Occupied
City, 207)
In zijn bespreking van ‘Opdracht aan Mijnheer Zoënzo’ noemt Versluys als ‘substitute values’: ‘the glitter of
show-biz, the slogans of political propaganda and commercial advertising, the titillations of sex, the experience of
terror.’ (Beyond the Occupied City, 207) In ‘Bar’ omschrijft Van Ostaijen ‘escapist entertainment’ (ibidem 209)
expliciet als een ‘laffe lafenis’ (II, 128; zie ook P. de Vree, Paul van Ostaijens Berliniale, 11; en id., Paul van Ostaijen
en het dadaïsme, 97-100). Interessant is in dit verband ook Versluys' lectuur van het ‘Huldegedicht aan Singer’ als
een kritiek op de ‘domme massa’ die zich met brood en consumptiegoederen (‘Panem en Singerem’ (II, 169)) zoet
laat houden. (Cf. K. Versluys, o.c., 211-212) Men leze voorts ook ‘Geschiedenis’, waar een ‘voorname heer’ ‘de
straatjeugd’ tevreden weet te stellen door hen ‘lege dozen’ te schenken. (Cf. III, 55) Zie ten slotte ook ‘Het bordeel
van Ika Loch’, waar de klanten wordt geleerd ‘hun wensen af te stemmen op het - zeer beperkte - aanbod.’ (C.
Offermans, Het bordeel als disciplineringsmachine, 115)
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tegen het alomtegenwoordige ‘process of destructive massification’1, dat mensen van hun eigenheid
berooft en dat zowel uitgaat van de politieke macht als van de grootindustrie, die overigens meestal
in een merkwaardig soort van complot tegen het individuele verstrengeld blijken te zijn. Het is dan
ook niet toevallig dat Van Ostaijen in een aantal van zijn grotesken hoge politieke gezagsdragers en
kapitalistische industriebonzen over één kam scheert, of - zoals we hebben gezien - de politiek
afschildert als slechts een bijzondere vorm van massaproductie en massaverkoop.2 Uit Van Ostaijens
hartstochtelijke verzet tegen deze massificatie spreekt zijn ‘will to be different’3. Zijn vrijheidsstreven
impliceert daarom, en in overeenstemming met wat we in 3. hebben vastgesteld, ook een herinnering
aan en verdediging van het absoluut unieke, het individuele, het niet-betekende, het nog-niet-gedachte.
Het leidt tot een ‘niet-klassieke’ vorm van ethisch engagement, die sterk doet denken aan die waartoe
Lyotards ‘postmoderne categorische imperatief’ oproept: het ‘témoigner du différend/t’ - en dit zowel
in de betekenis van het opkomen voor het verdrongene en voor de mogelijkheid van het alternatief,
als van het levendig houden van de herinnering aan een onpresenteerbaar quod.
Een volstrekt ‘vrije’ samenleving kan voor Van Ostaijen dan ook alleen maar een samenleving zijn
waarin ieders uniciteit gerespecteerd wordt, individuele en authentieke verlangens kunnen worden
bevredigd en van dressuur en hiërarchie geen sprake is. De vraag is natuurlijk in hoeverre een dergelijke
samenleving realiseerbaar is - anders gezegd, in hoeverre de absolute vrijheid zoals Van Ostaijen die
zich voorstelt niet evengoed als Kants vrijheidsbegrip een idee met een onpresenteerbaar object is.
Veel commentaren op Van Ostaijens grotesken beklemtonen het pessimisme dat uit de grotesken
spreekt met betrekking tot de vrijheidsproblematiek.4 Toch lijkt dit pessimisme niet altijd even radicaal
te zijn geweest. Het heeft er immers veel van weg dat Van Ostaijen in een aantal vroege grotesken,
waaronder ook en met name ‘Het gevang in de hemel’, de mogelijkheid van een door een revolutie
tot stand te brengen ‘vrije’ samenleving nog niet principieel uitsluit. Die indruk wordt trouwens nog
versterkt door een aantal passages in Bezette stad, die behalve een diep gevoelde weerzin voor het
burgerlijke politiek-industriële ‘establishment’ ook de hoop uitspreken op een tabula rasa als aanzet
tot een radicaal andere samenleving,5 en door zijn uitlatingen over politiek in een aantal opstellen uit
het begin van de jaren twintig, waar Van Ostaijen oproept tot de vervanging van de bestaande
samenleving
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K. Versluys, Beyond the Occupied City, 207.
Cf. hierbij E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 34 en 39.
K. Versluys, Beyond the Occupied City, 207. De Vree spreekt van Van Ostaijens ‘anderswillen’ (Paul van Ostaijen
en het dadaïsme, 77).
Zie hiervoor b.v. P. Hadermann, Paul van Ostaijens grotesk panopticum, 223.
Zie hierover b.v. ook Versluys: ‘the poet's hope is and remains that something will come of nothing; that nihilism
will be an emetic, setting off a process of regurgitation, a spitting out of all that is false and meretricious, a purge
leading to a new health and the discovery of new transcendental values.’ (Beyond the Occupied City, 211) Eerder
hadden we erop gewezen dat het grootste gedeelte van Bezette stad in dezelfde tijd als ‘Het gevang in de hemel’ is
ontstaan.
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door een communistische of, ten minste, een niet-burgerlijke samenleving.1 Tegelijk echter valt ook
op hoe vaag en vooral door het negatieve moment gedetermineerd deze hoop op een ‘andere’
samenleving meestal blijft.2
In ‘Het gevang in de hemel’ weet nr. 200 zich een paar keer te onttrekken aan de dwang van het
systeem, dat dit echter niet tolereert en hem uit de weg ruimt. De vraag is hoe dit noodlottige einde
moet worden begrepen: als het onafwendbare gevolg van het negeren van de regels van een (om het
even welke) maatschappelijke orde, of als het uit zekere contingente omstandigheden voortvloeiende
gevolg van verzet tegen de regels van een bepaalde (burgerlijke) maatschappelijke orde. Anders
gezegd: is een vrije samenleving realiseerbaar of is élke samenleving inherent repressief? ‘Het gevang
in de hemel’ bevat enkele elementen die erop wijzen dat Van Ostaijen nog enige hoop koestert dat
het eerste het geval is. Zo zijn de confligerende partijen niet naamloos en daardoor in laatste instantie
zelfs onderling verwisselbaar,3 maar duidelijk aangegeven en goed situeerbaar: enerzijds de
machthebbers, te weten ‘godsdienst, moraal, staat en Co.’ (III, 46),4 anderzijds de oproerlingen:
‘Kommunisten, anarchisten en nihilisten’ (III, 44), die de massa aanzetten tot ‘ongeloof’ (III, 42) in
de ‘hereïdeologie’ (IV, 121) en sympathie wekken voor het streven van nr. 200 naar de vervulling
van zijn diepste verlangen. Van Ostaijen lijkt hier dan ook te suggereren dat een communistische
samenleving wél ruimte laat voor de bevrediging van eenieders individuele, ‘natuurlijke’ verlangens
- een suggestie die nog versterkt wordt door het feit dat hij in ‘Rond het Vlaamse probleem’ het
communistische samenlevingsmodel omschrijft als ‘een natuurlike staatsorde’.5 Herinneren we er in
dit verband ook aan dat ‘Het gevang in de hemel’ precies ontstaan is in de periode waarin Van Ostaijen
zijn meest furieuze aanvallen tegen de gevestigde burgerlijke orde lanceerde,6 wat op zijn minst laat
vermoeden dat hij van het omverwerpen van die orde een fundamentele verbetering verwachtte.
Valt voor de Van Ostaijen van 1920-1921 de verwezenlijking van een vrije samenleving dus
kennelijk nog niet radicaal en principieel uit te sluiten, dan is tegelijk wel duidelijk dat hij over de
mogelijkheid van zo'n samenleving hic et nunc allerminst
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Bedoeld zijn de opstellen ‘Wat is er met Picasso’, ‘Rond het Vlaamse probleem’, ‘Et voilà’ en ‘Eind goed alles
goed’. Zo stelt Van Ostaijen in ‘Et voilà’ dat een burgerlijke samenleving ‘geen verhouding [kan] vinden tot een
niet-individualistiese kunst.’ (IV, 134) In ‘Eind goed alles goed’ stelt hij uitdrukkelijk dat die nieuwe samenleving
alleen maar een ‘kommunistiese’ (IV, 143) samenleving kan zijn.
Van Ostaijen zelf spreekt van ‘een amalgaam van ontevredenheid en verlangen’ (IV, 143). Zijn ‘communisme’ is
dan ook even dilettantisch als dat van de meeste dadaïsten die hij in Berlijn had leren kennen. Ook bij deze laatsten
domineert ‘de anti, niet de leer van Karl Marx’ (P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 39; zie ook verder
ibidem 36-40).
Het is aldus dat volgens Hadermann de meeste grotesken moeten worden gelezen: als een allegorie van de eeuwige
menselijke dwaasheid, waarin Van Ostaijen ‘personages ten tonele voert die van alle tijden zijn.’ (Paul van Ostaijens
grotesk panopticum, 222)
Zoals we hebben gezien wordt de godsdienst onder andere door een kardinaal vertegenwoordigd die opvallende
overeenkomsten vertoont met kardinaal Mercier. De koning (‘onze ridderlijke vorst’ (III, 47)) is kennelijk koning
Albert.
IV, 126. Mijn cursief.
Zo weigert hij in deze periode onder meer om aan Ça Ira mee te werken, omdat dat tijdschrift in zijn ogen al te
burgerlijk is. (Cf. hierbij onder meer de brief aan Marlier van 14 september 1920, in: G. Borgers, Paul van Ostaijen.
Een documentatie, 383) Zie verder ook ibidem 313; P. Hadermann, De kringen naar binnen, 108-111; id., Paul van
Ostaijens grotesk panopticum, 219; en P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 26 en 68-70.
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optimistisch is. Dit hangt natuurlijk samen met negatieve signa historica als de onderdrukking van
de Spartakusrevolte in Duitsland en de restauratie in de meeste West-Europese landen van het ‘Ancien
Régime’ van vóór de wereldoorlog.1 Daarbij komt Van Ostaijens hierboven reeds besproken frustratie
over de ‘massa's’, die zich maar moeilijk tot ‘bewustwording’ en verzet blijken te laten brengen.2 In
de plaats daarvan trappen ze in de val van de handig gepropageerde officiële ideologie, laten ze zich
omkopen met consumptiegoederen en doen ze zich te goed aan de producten van de
verstrooiingsindustrie - een nieuw soort ‘opium voor het volk’.
Daarnaast wordt Van Ostaijen echter ook geconfronteerd met een nog veel fundamenteler probleem.
Zijn vrijheidsstreven is gericht op de realisering van een maatschappelijke orde waarin iedereen zijn
verlangens kan bevredigen en zijn uniciteit kan behouden. Nu kan men zich afvragen of niet elke
reële samenleving een ‘Einschränkung’ vereist van de vrijheid van haar leden. Is dat het geval, dan
is ook Van Ostaijens vrijheidsbegrip een idee met een onpresenteerbaar object, en daardoor even
‘negatief’ als Kants vrijheidsbegrip. Zoals reeds in de inleidende alinea's van dit hoofdstuk gesuggereerd
heeft het er alle schijn van dat de late Van Ostaijen daadwerkelijk tot die conclusie komt. Als die
indruk klopt, dan betekent dat dat zijn aanvankelijk vooral door de historische omstandigheden
ingegeven pessimisme met betrekking tot de realisering van een ‘vrije’ samenleving na verloop van
tijd omslaat in een principieel, op filosofische gronden berustend pessimisme.
Deze theoretische ontwikkeling heeft ingrijpende gevolgen voor zijn praxis. Die kan er bij de late
Van Ostaijen immers niet langer op gericht zijn om het object van de idee te presenteren, maar kan
hooguit proberen om op de idee te alluderen en ze levend te houden ‘in de geesten’. ‘Het gevang in
de hemel’ wordt nog tot op grote hoogte gedragen door wat Lyotard een ‘grote vertelling’ noemt: een
omvattend ethisch-politiek streven naar het realiseren van de ‘tastbare vrijheid’ - een streven waarvan
Van Ostaijens ‘communististische flamingantisme’3 op dat moment de theoretische basis vormt.4 Deze
groteske lijkt dan ook
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Voor een korte schets van de vanuit Van Ostaijens standpunt weinig rooskleurige politieke toestand zie P. de Vree,
Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 26 en 93-95. Voor Van Ostaijens visie op de ‘restauratie’ in België zie ‘Rond
het Vlaamse probleem’ (IV, 124). Zie ten slotte ook P. Hadermann en J. Weisgerber, Expressionism in Belgium
and Holland, 239.
Over dit gebrek aan ‘bewustwording’ beklaagt hij zich ook in ‘Rond het Vlaamse probleem’ (cf. IV, 120). De
aanvankelijke frustratie lijkt bij de late Van Ostaijen in een complete desillusie om te slaan. In later geschreven
grotesken als ‘Het bordeel van Ika Loch’ en ‘Intermezzo’ wordt de massa veel meer nog dan in ‘Het gevang in de
hemel’ afgeschilderd als dom, onkritisch en lichtgelovig. Ze laat zich dan ook zonder veel moeite manipuleren.
Veelzeggend is in dit verband de openingszin van ‘Het bordeel van Ika Loch’, waarin wordt gesteld dat voor de
succesvolle exploitatie van Ika Lochs ‘normaliseringsbordeel’ slechts een ‘inspanning’ was vereist ‘die kort was
en gemakkelik als elke routine dewelke zich natuurnoodzakelik progressief uit zichzelf ontwikkelt’ (III, 30). Cf.
hierbij ook P. Hadermann, Paul van Ostaijens grotesk panopticum, 225; en C. Offermans, Het bordeel als
disciplineringsmachine, 114.
Cf. in dit verband de brief aan Van den Wijngaert van 27 september 1920, waarin hij zichzelf ‘flaminganties en
kommunisties’ noemt. Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 385.
In overeenstemming hiermee heeft hij in ‘Rond het Vlaamse probleem’ nog de mond vol van ‘ontvoogding’ (IV,
122) en ‘emancipatie’ (IV, 122), die tot stand moet worden gebracht door een ‘revolutionair streven’ (IV, 120), dat
tot ‘de realisering van het socialisme’ (IV, 119) moet leiden. Rond deze tijd kent hij aan zijn grotesken trouwens
kennelijk ook een direct-politieke functie toe, in het ruimere kader van ‘een revolutionair streven’. Zo schrijft hij
in een brief aan Marlier van 14 september 1920: ‘Note pour des révolutionnaires en herbe: ne savent-ils pas qu'un
ton satirique est d'un effet plus direct en politique et en face des masses qu'une démonstration logique?’ (Geciteerd
in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 384)
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nog ten minste gedeeltelijk te zijn opgevat als een directe, ‘positieve’ politieke kritiek, die één politiek
model verwerpt ten voordele van een ander. In zijn latere grotesken blijft Van Ostaijen weliswaar
even kritisch tegenover allerlei maatschappelijke instituten als voorheen.1 Ditmaal gaat het echter om
een radicaal ‘gedesillusioneerde’ kritiek, die niet langer gelooft dat de vervanging van een politiek
model door een ander en de vervanging van de genoemde instituten door andere de vrijheid kunnen
helpen realiseren.2 De houding van de late Van Ostaijen in dezen laat zich treffend omschrijven met
de term ‘libertarian pessimism’3, die door Eagleton wordt gehanteerd ter aanduiding van Foucaults
houding tegenover het politieke. Eagletons toelichting bij deze term kan zo goed als volledig worden
getransponeerd naar de late Van Ostaijen:
We can never escape law, regimentation, the prison house of the metaphysical; but this
does not stop one fantasizing for a moment [...] of some apocalyptic moment in which
all this might come to end [...]. It is hard to criticize particular institutions without
dreaming for a giddy moment of what it would be like to be emancipated from
institutionality altogether. Foucault is in one sense a sort of anarchist; but he does not
believe in that anarchism for a moment4.
Een ‘vrije’ handeling bij Kant is een handeling die bepaald is door een wil die zich boven de dwang
van de natuurlijke causaliteit heeft weten te verheffen. Een ‘vrije’ handeling bij de Van Ostaijen vanaf
1922-1923 is een handeling die bepaald is door een wil die zich boven de dwang van vooraf gegeven
normen en regels heeft weten te verheffen. In beide gevallen verwijst de handeling naar een causaliteit
uit vrijheid die als niet presenteerbaar wordt gedacht.
Als de late Van Ostaijen ernaar streeft om op die ‘andere’, ‘vrije’ causaliteit te alluderen, dan
impliceert dit dat zijn praxis gedreven wordt door de ambitie om voelbaar te maken ‘qu'il y a de
l'imprésentable’.5 De resulterende praxis, waartoe natuurlijk ook zijn creatieve praxis behoort, is
bijgevolg een ‘verheven’ praxis. Bij de bespreking van Van Ostaijens late poëzie zullen we zien dat
ze, zoals van een ‘verheven’ kunst kan worden verwacht,6 wordt gekarakteriseerd door een tendens
tot ‘negativiteit’ en ‘deformatie’.1 Die
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Uyttersprot heeft dan ook volkomen gelijk als hij stelt dat Van Ostaijen, ‘al heeft men graag het omgekeerde beweerd,
volstrekt niet onverschillig was geworden voor de toén actuele problemen’, maar dat hij integendeel ‘geen kans
heeft laten ontsnappen om mensen, machten, toestanden, scherp en wreed zelfs te gispen’. Ter adstructie verwijst
Uyttersprot hierbij naar ‘een lange en gevarieerde reeks aanvalsobjecten’ voor de kritiek in zijn grotesken. (Paul
van Ostaijen en zijn proza, 115) Zie in dit verband ook ibidem 99-100; en E.M. Beekman, Homeopathy of the
Absurd, 68.
Cf. hierbij C. Offermans, Heerlik zwansen, 224-225. We komen hier uitgebreid op terug in Hoofdstuk 4.2.2. en
4.2.3.
T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 387.
T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 386. Ook H.-F. Jespers wijst overigens op Van Ostaijens ‘neiging
naar anarchie’ (Notities rond en om Paul van Ostaijen, 196).
Op Van Ostaijens eigen opvattingen over de motivatie van zijn werk zullen we uitgebreider ingaan in Deel II.
Hoofdstuk 3.2. en Deel III. Hoofdstuk 2.1.
Zie hiervoor Deel I. Hoofdstuk 3.3.
Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 2.6. en Hoofdstuk 3.
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tendens keert ook terug in de meeste grotesken.2 Meer concreet komt ze daar tot uiting in eigenschappen
als een gebrek aan ‘coherentie’,3 een fundamenteel antirealisme, het ridiculiseren van normen, het
perverteren van de logica, het overtreden van taalkundige en stilistische regels, het in vraag stellen
van genreconventies, het streven naar vervreemdings- en verrassingseffecten, en dergelijke meer.4
Offermans typeert het spreken in de grotesken, met een term die hij aan Van Ostaijens correspondentie
ontleent, daarom als een ‘zwansen’:
Het is een spreken dat niet aan banden wordt gelegd door morele normen of door regels
van logische of communicatieve welgevormdheid. Abrupte overgangen, associaties,
woordspelingen, elliptische zinnen, barbarismen, vreemde woorden van diverse komaf,
woorden en uitdrukkingen uit elkaar ‘normaal’ uitsluitende registers [...] - alles mag.5
Van Ostaijen komt daarmee erg dicht bij Friedlaenders opvattingen over de functie van de groteske.
Zoals we weten wil Friedlaender in zijn grotesken door een volslagen ridiculisering van alles wat
‘des mensen’ is (regels, normen, instituten, ...) een ‘negative Darstellung’ leveren van het niet met
de empirie te verzoenen ‘Urbild’ van het leven.6 In overeenstemming hiermee is zijn deformatie van
de ‘taal’ - in de ruime betekenis die Lyotard aan dat woord geeft7 - erop gericht om haar te laten
zeggen wat ze niet kan zeggen. Dat is bij Van Ostaijen niet anders. Ook diens grotesken worden naar
de vorm gekarakteriseerd door een tendens tot deformatie en ‘an urge for abstraction, to express what
is discursively inexpressible.’8
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Beekman stelt dan ook terecht: ‘the grotesque thrives on deformation.’ (Homeopathy of the Absurd, 7) Verderop
omschrijft hij Van Ostaijens grotesken daarom als ‘an art of anamorphosis’ (ibidem 107). In zijn bespreking van
de stijl van de grotesken wijdt Beekman zelfs een apart hoofdstukje aan de deformatie. (Cf. ibidem 87-88) Elders
noemt hij ‘the principle of distortion [...] basic to the style’ (ibidem 102).
In ‘Intermezzo’, dat men een ‘meta-groteske’ zou kunnen noemen, wordt dit gebrek aan coherentie dan ook als een
wezenskenmerk van de groteske omschreven: ‘Een groteske mist samenhang. En samenhang c'est le nerf de l'art.’
(III, 256) Zie in dit verband ook E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 79; P. Hadermann, Paul van Ostaijens
grotesk panopticum, 216-217 en 220; en C. Offermans, Heerlik zwansen, 206.
Cf. in dit verband Beekman: ‘In most of these tales, the traditional narrative norm is undermined. Many grotesques
are subversions of the bourgeois novel. Whatever common, popular taste might expect of an imaginative work of
prose is skillfully withheld. Little resemblance to real life is left. Van Ostaijen makes a point of being indifferent
to quotidian reality, to commonplaces, to the accepted norm of popular taste.’ (Homeopathy of the Absurd, 79; zie
verder ook ibidem 44, 74, 76-82, 85, 87-88 en 106) Hadermann noemt Van Ostaijens creatieve proza dan ook terecht
een ‘kunst van de epische frustratie’ (Paul van Ostaijens grotesk panopticum, 216; zie ook ibidem 215-216 en
218-219). Zie ten slotte ook id., Paul van Ostaijen and Der Sturm, 44-45; P. de Vree, Paul van Ostaijen en het
dadaïsme, 77; E.M. Beekman, In Illo Tempore, 145 en 150-151; en C. Offermans, Heerlik zwansen, 205-206 en
222.
C. Offermans, Heerlik zwansen, 221. Mijn cursief.
Cf. hierbij Ter inleiding 2.2.
Zie hiervoor Deel I. Hoofdstuk 3.3.
E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 107.
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6. Tot besluit
Uit onze lectuur van ‘Het gevang in de hemel’ kunnen we opmaken dat Van Ostaijen zeker al in 1920
goed vertrouwd is met Kants ethiek. Zijn houding tegenover deze ethiek blijkt over het algemeen erg
kritisch. Hij verwerpt met name Kants vrijheidsopvatting, die de klemtoon legt op het
‘plichtsbewustzijn’ en de ‘zelfbeheersing’ van het ‘autonome subject’. Een op een dergelijk
vrijheidsbegrip gefundeerde moraal kan in zijn ogen alleen maar een instrument zijn waarmee de
bestaande orde zichzelf probeert te legitimeren en haar onderdrukking van de concrete, ‘tastbare
vrijheid’ probeert te bestendigen. De vrijheidsopvatting die Van Ostaijen hier tegenover stelt, is er
een die berust op de utopie van een ‘voortalige’ zuiverheid en uniciteit. Met dat droombeeld voor
ogen komt hij op tegen alle beheersing, onderdrukking en verdringing: van het machteloze door de
macht, van het betekenisloze door de betekenis, van het onverwachte door het beregelde en
voorspelbare, van het ‘gebeuren’ door de ‘constructie’.
In ‘Het gevang in de hemel’ en in andere teksten uit dezelfde tijd lijkt Van Ostaijen de hoop op
een ‘vrije’ samenleving nog niet volledig te hebben opgegeven. Voor de verwezenlijking ervan kan
in zijn ogen alleen een radicale linkse politiek zorgen. Tegelijk echter erkent Van Ostaijen dat de
concrete historische omstandigheden een spoedige verwezenlijking van de nieuwe samenleving
onwaarschijnlijk maken. Bij de late Van Ostaijen wordt dit pessimisme geradicaliseerd als gevolg
van zijn toenemende inzicht in de onherroepelijke incommensurabiliteit van werkelijkheid en idee
(in casu de vrijheidsidee). Dit inzicht brengt hem zoals we zullen zien tot een ‘terughoudende’ politieke
opstelling en een praxis die zich ertoe beperkt om te alluderen op de vrijheid in haar
onpresenteerbaarheid.1 Bij Kant bestaat een praxis die naar de causaliteit uit vrijheid verwijst uit
handelingen die ingegeven zijn door een wil die zich boven de bepaaldheid door de natuurlijke
neigingen heeft weten te verheffen. Bij Van Ostaijen bestaat zo'n praxis uit handelingen die ingegeven
zijn door een wil die zich boven om het even welke bepaaldheid (normen, regels, de natuurlijke
causaliteit, ...) heeft weten te verheffen. Vrije handelingen zijn voor Van Ostaijen dan ook bij uitstek
handelingen die op de een of andere manier getuigen van ‘subversie’ of ‘transgressie’.
Van een dergelijke voorliefde voor de transgressie getuigt ook Van Ostaijens artistieke praxis. In
de grotesken resulteert dat in een erg ruime interpretatie van het ‘Thema der Unform’: het vormeloos
maken van het ‘welgevormde’, het ontregelen van het regelmatige, het ingaan tegen de verwachting,
etc. De economie van de meeste grotesken kan in veel gevallen ook worden beschreven als een
onophoudelijke dynamiek van een (gegeven, voorspelbaar, ‘regel-matig’) ‘discours’ en een
(ontregelende) ‘figure’ die zich in het ‘discours’ inbreekt en het, als een teken van ‘iets anders’,
ontwricht. Het is trouwens in dergelijke termen dat Offermans over ‘Het bordeel van Ika Loch’ schrijft:
gegeven is een systeem, een mechanisch, ordelijk, regel-matig patroon, dat zonder ophouden probeert
om alle excentriciteit, toeval, ‘grillen’ - kortom: alle vrijheid - de kop in te drukken, maar er

1

Zie hiervoor Hoofdstuk 4.2.2. en 4.2.3.
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soms grondig door wordt ontregeld.1 In de verhaallijn: de beschrijving van de strakke organisatie van
het bordeel en de ontwrichting daarvan door de verschijning van Promethea en de ‘lustmoord’2, waarop
de uit haar voegen geschokte organisatie zich gedwongen ziet om door middel van een reorganisatie
naar een ‘nieuwe orde’ te zoeken. In de taal: Ika Lochs ‘gecodificeerde taalorde’ vol ‘clichés’ en ‘kant
en klare formules’,3 versus de poëtische taal bij het verschijnen van Promethea. Deze tegenstelling
laat zich tevens lezen als een impliciete verwijzing naar de motivatie van zijn eigen schriftuur, die
evenzeer gedreven wordt door een streven naar de subversie van het systeem - het veroveren van
momenten van ‘vrijheid’ (‘acoherentie’) tegen de bestaande ‘taalorde’ (‘samenhang’) in.

1

2
3

Cf. C. Offermans, Het bordeel als disciplineringsmachine, 111-113. Ook in ‘De kudde van Claire’ vindt Offermans
deze fundamentele tegenstelling terug. (Cf. Heerlik zwansen, 214-215) Zie verder ook Beekman: ‘Van Ostaijen's
weapons are exactly those elements which the bourgeois fears or relies on: the irrational, the incongruous, the
discords of existence. The bourgeois champions the ordinary, the normal, the common, the order of laws and
regulations. Van Ostaijen denies him his customary sanctuary or subverts it.’ (Homeopathy of the Absurd, 40) Zie
verder ook ibidem 40-41 en 44; en id., In Illo Tempore, 150.
III, 35. Net als in ‘Het gevang in de hemel’ wordt het systeem hier dus aan het wankelen gebracht door een ‘misdaad’,
meer bepaald een moord.
C. Offermans, Het bordeel als disciplineringsmachine, 112.
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Hoofdstuk 2. Van Ostaijen en de Beobachtungen über das Gefühl des Schönen
und Erhabenen
Zoals we hebben gezien verwijst Van Ostaijen nergens direct of indirect naar de ‘Kritik der ästhetischen
Urteilskraft’. Het heeft er dan ook alle schijn van dat hij dit onderdeel van Kants kritische filosofie
niet heeft gekend. Toch hebben we in drie van de eerder geïnventariseerde ‘Kantpassages’ sporen
aangetroffen van ‘esthetisch’ werk van Kant. De verwijzingen hebben echter telkens betrekking op
de Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, een voor het eerst in 1764 verschenen
‘voorkritisch’ opstel.1 Ze zijn terug te vinden in de brief aan Stuckenberg van 2 maart 1921, het motto
met aansluitend commentaar in ‘Het beroep van dichter’ en de noot bij de inleidende alinea's van het
derde Campendonkopstel.2 De Beobachtungen zijn overigens het enige werk van Kant dat Van Ostaijen
expliciet noemt. De genoemde brief aan Stuckenberg laat ons toe om te veronderstellen dat hij het
ook effectief gelezen heeft.
Kant loopt in de Beobachtungen al vooruit op een aantal opvattingen over het schone en het
verhevene die ook in de Kritik der Urteilskraft kunnen worden teruggevonden. Het zal dan ook van
belang zijn om te onderzoeken welke houding Van Ostaijen tegenover dit opstel en de erin verdedigde
opvattingen aanneemt. Voorts zullen we ook nader ingaan op andere verwijzingen naar Kant in ‘Het
beroep van dichter’. Ook in het derde Campendonkopstel zijn nog meer verwijzingen naar Kant terug
te vinden. Met het oog op de coherentie van ons betoog hebben we er echter voor geopteerd om deze
verwijzingen verderop apart te behandelen.3
De datering van het derde Campendonkopstel stelt nauwelijks problemen. Van Ostaijen heeft dit
opstel in september 1923 aan André de Ridder toegestuurd voor publicatie in Sélection.4 We mogen
dan ook aannemen dat het in de late zomer van dat jaar tot stand is gekomen. Heel wat problematischer
is de datering van ‘Het beroep van dichter’. Zoals we hebben gezien vermoedt Borgers dat het ‘vóór
de terugkeer van Van Ostaijen naar Antwerpen, dus in 1920 of het begin van 1921’5 is ontstaan. Hij
baseert zich voor die veronderstelling ‘op het schrift, de gebruikte inkt en het papiersoort’6 van het
handschrift en op de inhoud van deze groteske. Met dit laatste doelt hij op het feit dat ‘Het beroep
van dichter’ het verhaal vertelt van een dichter die naar zijn vaderland terugkeert om zich ‘gevangen
te geven’ (III, 247), wat precies de situatie is waarmee Van Ostaijen zich in de eerste helft van 1921
geconfronteerd zag. Borgers suggereert overigens dat ‘Het beroep van dichter’ wel eens juist als
gevolg van Van Ostaijens terugkeer uit Berlijn onafgewerkt kon zijn gebleven.7
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De eerste uitgave van de Kritik der reinen Vernunft verscheen pas in 1781, de eerste uitgave van de Kritik der
Urteilskraft in 1790.
Cf. hierbij Ter inleiding 1.
Zie hiervoor Hoofdstuk 5.
Cf. hierbij G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 508-509.
III, 387. Offermans neemt deze veronderstelling over. (Cf. Heerlik zwansen, 209)
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 427.
Cf. hierbij G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 427. Zoals we hebben gezien is ook Hadermann
aanvankelijk de overtuiging toegedaan dat ‘Het beroep van dichter’ onvoltooid is gebleven. Dit trekt hij later echter
weer in twijfel. (Cf. hierbij Het vuur in de verte, 91; Paul van Ostaijens grotesk panopticum, 216; en Ter inleiding
1.)
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Met de publicatie van de briefwisseling Stuckenberg - Van Ostaijen beschikken we sinds kort over
een min of meer betrouwbare terminus post quem. In de brief aan Stuckenberg van 2 maart 1921,
waarin Van Ostaijen over Topps ‘Kantbevlieging’ bericht, schrijft hij: ‘Einmal kam er [Topp] mit
einem nicht kritischen Werk Kants: “Über das Gefühl des Schönen und Erhabenen.”’1 Van Ostaijen
doet kennelijk het verhaal van recente gebeurtenissen, zodat we mogen aannemen dat hij de
Beobachtungen niet vóór begin 1921 heeft gelezen. ‘Het beroep van dichter’, dat opent met een aan
Kants opstel ontleend motto waaraan vervolgens in de hoofdtekst herhaaldelijk wordt gerefereerd,
kan bijgevolg niet vóór die tijd zijn geschreven. Daarmee is Borgers' vermoeden dat ‘Het beroep van
dichter’ kort voor de terugkeer uit Berlijn is ontstaan, natuurlijk nog niet bevestigd. Het feit dat Van
Ostaijen aan ‘Het beroep van dichter’ een citaat uit de Beobachtungen als motto laat voorafgaan,
betekent immers nog niet dat deze groteske geschreven is in de tijd waarin hij Kants opstel gelezen
heeft.2 Bovendien bevat ‘Het beroep van dichter’ een aantal elementen die op een latere ontstaansdatum
lijken te wijzen: ‘De inhoud laat [...] een latere datering toe, zonder echter de mogelijkheid te bieden
van een afdoend bewijs.’3 Hadermann wijst in dit verband onder meer op ‘de toon waarop Jonas Baart
[Van Ostaijens alter ego in ‘Het beroep van dichter’4] het literaire leven in Vlaanderen-Atupal beschrijft,
evenals het gebruik van dit anagram van Swifts eiland Laputa'5. De scherpte waarmee in ‘Het beroep
van dichter’ Vlaanderen in het algemeen en het Vlaamse literaire bedrijf in het bijzonder over de
hekel worden gehaald, heeft in de geschriften waarvan vaststaat dat ze in 1920-1921 zijn ontstaan,
inderdaad geen equivalent.6 Dat is ook niet zo vreemd: Van Ostaijen was op dat moment goeddeels
verstoken van directe contacten met Vlaanderen, én hij had over het onthaal van zijn werk nog
allerminst te klagen: het gereserveerd tot afwijzend onthaalde Bezette stad zou pas in april 1921
verschijnen. De toon van ‘Het beroep van dichter’ stemt zoals Hadermann opmerkt dan ook veeleer
overeen met die van late kritische opstellen als het in januari 1925 gepubliceerde ‘Notes sur Floris
Jespers’7 en de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’, de tekst van
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Geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 130.
Ook in het derde Campendonkopstel, dat in de tweede helft van 1923 is geschreven, wordt immers nog naar de
Beobachtungen verwezen.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 91.
Met de beschrijving van Baart (III, 245) schildert Van Ostaijen onmiskenbaar een zelfportret. Baarts pseudoniem
is ‘Paul van Malskoe’ (omkering van ‘Paul van Os-taaie’) (III, 248). De opmerking dat Baart met zijn vroege
gedichten zelf de Atupaalse ‘leedpoëtica’ heeft helpen propageren, vormt natuurlijk een ironische verwijzing naar
en tevens een kritiek op Van Ostaijens eigen Sienjaal-gedichten (III, 248). (Cf. in dit verband ook G. Borgers, Paul
van Ostaijen. Een documentatie, 430; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 91; en C. Offermans, Heerlik zwansen,
209)
Het vuur in de verte, 92.
Cf. hierbij P. Hadermann, Het vuur in de verte, 93.
Tussen ‘Het beroep van dichter’ en ‘Notes sur Floris Jespers’ valt trouwens ook een overeenkomst naar de formulering
aan te wijzen. In zijn beschrijving van ‘Jonas Baart’ schrijft Van Ostaijen: ‘De mond eerder breed en dikke lippen,
- de la bonne pâte.’ (III, 245; mijn cursief) In ‘Notes sur Floris Jespers’ stelt hij dat de Vlaamse schilderkunst, in
overeenstemming met de bonhomie en aardse vrijheidszin van het Vlaamse volk, gekenmerkt wordt door ‘notre
bonne pâte flamande’ (IV, 234; mijn cursief. Zie ook IV, 238). Als het ‘de bonne pâte’ zijn volgens Van Ostaijen
een typisch Vlaams kenmerk is, dan moet het toeschrijven van dit kenmerk aan Baart allicht fungeren als een
versterking van de identificatie Vlaanderen - Atupal, waar Baart vandaan komt.
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een eind januari 19261 gehouden lezing. In de ‘Gebruiksaanwijzing’ verwijst Van Ostaijen trouwens
expliciet naar ‘Het beroep van dichter’, dat dus in elk geval vóór begin 1926 moet zijn geschreven:
In mijn schets over hun leven, heb ik over de atupaalse dichters vrij volledig bericht
gegeven: hoe namelik in het gezegende land Atupal, gedichten helemaal niet gelezen
worden, maar hoe integendeel, de biografie, ook van de levende dichters, met een, ik zou
haast zeggen, angstwekkende belangstelling wordt genoten; verder hoe deze belangstelling
is georiënteerd in de zin van een buitengewone interesse voor het beproefd-zijn van de
dichters en hoe dit beproefd-zijn met de lyriek kortweg wordt geïdentificeerd.2
Hij geeft hier trouwens zelf ondubbelzinnig te kennen dat Atupal voor Vlaanderen staat:
In Vlaanderen-Atupal treedt het publiek, dat anderzijds en trouwens met overschot van
gelijk zich om lyriek niet schijnt te bekommeren, plotseling de dichters met de eis van
de praktiese en theoretiese ethiek tegemoet. Men vraagt de dichter of hij geheelonthouder,
of hij natuurmens is en van de liga ‘De vrouw moet vrouw blijven’.3
De kritiek op het gebruik van ethische normen en kennis van biografische gegevens bij de beoordeling
van literatuur herinnert ook aan het opstel uit 19264 over Alice Nahon, waarin hij zich bijzonder
kritisch uitlaat over de personencultus rond deze dichteres.5 Hadermann wijst voorts op verwantschap
naar ‘de toon en de zinspelingen’6 met het verderop te bespreken ‘De trust der vaderlandsliefde’, dat
zoals we in Hoofdstuk 3. zullen zien ten vroegste in 1923 geschreven kan zijn. Een equivalent van
de uitval naar de ‘positivisten’ (III, 248), die alles wat niet door het verstand gekend kan worden als
onzinnig en/of onwezenlijk van de hand wijzen en die daarom volgens Van Ostaijen ‘irrationele
rationalisten’ (III, 250) zijn, is terug te vinden in het in de zomer van 1923 geschreven ‘Modernistiese
dichters’, waar hij zich eveneens tegen deze ‘pseudorationalisten’ keert.7 Op grond van deze en andere
aanwijzingen8 zijn we geneigd om Hadermann bij te treden: ‘Hoewel er dus geen vaste bewijzen zijn
voor onze stelling, geven wij de voorkeur aan een latere datum dan die van Borgers’9.
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Cf. hiervoor G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 690.
IV, 370. Zie bij deze passage ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 691.
IV, 370-371. Zie bij deze passage ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 112-113.
Cf. hierbij G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 764-765.
Zie hiervoor IV, 312-315.
Het vuur in de verte, 92.
Cf. IV, 170. Zie hierbij ook Hoofdstuk 4.1.
Zo zouden we bijvoorbeeld ook kunnen verwijzen naar de vermelding van ‘mijn grote voorganger Jonathan Swift’
(III, 244). De enige andere plaats in Van Ostaijens werk waar Swift wordt vernoemd is het in 1926 geschreven
opstel over Brueghel. (Cf. IV, 343; en G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 768)
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 93.
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1. Kants Beobachtungen en Van Ostaijens beoordeling ervan
In de inleiding op dit tweede deel hadden we al gezien dat Van Ostaijen zich in zijn brief aan
Stuckenberg van 2 maart 1921 uitermate negatief uitliet over de Beobachtungen. Uit deze brief kon
worden opgemaakt dat hij via Topp in contact was gekomen met Kants opstel. Topp zou de
Beobachtungen ‘fabelhaft’ hebben gevonden - een mening die Van Ostaijen helemaal niet blijkt te
delen: ‘ich replizierte einen Monat später: zum schiessen.’1 In de noot bij het ruim twee jaar later
geschreven Campendonkopstel blijkt dat negatieve oordeel overeind te zijn gebleven, al wordt het
ditmaal minder kras uitgedrukt:
Il n'est pas inutile de faire remarquer que Kant lui-même n'a pas toujours vu comme
Kant a pensé. Devant les problèmes d'esthétique, problèmes concrets, le philosophe Kant
redevient le professeur de philosophie de Königsberg. (Über das Gefühl des Schönen
und Erhabenen). (IV, 181)
Op het ogenblik dat hij deze opmerking formuleert, beroept Van Ostaijen zich al nadrukkelijk op
Kant. Dat blijkt uit het kort voordien geschreven ‘Modernistiese dichters’,2 en het kan ook worden
afgeleid uit de inleidende alinea's van het derde Campendonkopstel, waar hij met instemming verwijst
naar Kants kennisleer (‘la critique de la connaissance kantienne’ (IV, 181)). Blijkbaar is het in zijn
kennisleer dat Kant zich volgens Van Ostaijen waarlijk ‘philosophe’ toont, terwijl hij in de
Beobachtungen - die hij representatief blijkt te achten voor Kants esthetiek - ‘slechts’ ‘professeur de
philosophie’ is.
De vraag is nu natuurlijk wát precies Van Ostaijen zo tegenstond aan de Beobachtungen. Met volstrekte
zekerheid laat deze vraag zich natuurlijk niet beantwoorden. Toch leveren de keuze van het motto bij
‘Het beroep van dichter’ en het daarbij aansluitende commentaar ons voldoende indicaties om een
goed onderbouwd hypothetisch antwoord te formuleren. Om het citaat in het ruimere kader van de
Beobachtungen te kunnen situeren, is het noodzakelijk dat we eerst kort ingaan op de grondgedachten
waarop Kants opstel berust.
Zoals de titel van het opstel al aangeeft, onderzoekt Kant in de Beobachtungen de gevoelens3 van
het schone en het verhevene. Beide gevoelens komen hierin met elkaar overeen dat ze ‘von feinerer
Art’ (BGSE A 3) zijn en derhalve een zekere, niet bij iedereen aanwezige ‘Reizbarkeit der Seele’4
veronderstellen. Ze verschillen echter van elkaar naar de intensiteit: net als in de derde Kritik stelt
Kant hier dat het verhevene aanleiding geeft tot een heftiger gevoel dan het schone.5 Bovendien - en
ook hier loopt Kant al vooruit op de derde Kritik - verschillen beide gevoelens ook naar de aard van
het welgevallen: terwijl het gevoel
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Geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 130.
Zie hiervoor Hoofdstuk 4.1.
Het schone en het verhevene vallen dus niet onder de jurisdictie van het verstand, maar onder die van het gevoel:
‘Es kommt hiebei nicht so sehr darauf an, was der Verstand einsehe, sondern was das Gefühl empfinde.’ (BGSE A
42) Kant loopt hiermee al vooruit op de Kritik der Urteilskraft. (Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.1.3.)
BGSE A 3. Zie ook BGSE A 40.
‘Diejenige, welche beiderlei Gefühl in sich vereinbaren, werden finden: dass die Rührung von dem Erhabenen
mächtiger ist wie die vom Schönen’ (BGSE A 10).
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van het schone eenduidig positief is (‘eine angenehme Empfindung, die aber fröhlich und lächlend
ist’ (BGSE A 4)), is het gevoel van het verhevene een ambivalent, ‘gemengd’ gevoel: een
‘Wohlgefallen, aber mit Grausen’1.
Kant onderscheidt in de Beobachtungen drie ‘verhevenheden’: in het ‘Schreckhafterhabene’ gaat
het gevoel gepaard ‘mit einigem Grausen oder auch Schwermut’, in het edele ‘bloss mit ruhiger
Bewunderung’,2 en in het prachtige ‘mit einer über einen erhabenen Plan verbreiteten Schönheit’
(BGSE A 6).3 Als de ‘radicaalste’, meest uitgesproken vorm van het verhevene beschouwt Kant
kennelijk het ‘Schreckhafterhabene’: niet alleen blijkt de definitie die hij in eerste instantie van het
verheven gevoel geeft - ‘Wohlgefallen, aber mit Grausen’ - verderop die van het ‘Schreckhafterhabene’
te zijn, bovendien illustreert hij zijn beweringen over het verhevene in hoofdzaak met voorbeelden
van het ‘Schreckhafterhabene’.4 De heftigheid en de ambivalentie die het verheven gevoel kenmerken,
zijn in deze variant van het verhevene dan ook het meest geprononceerd. In het ‘edele’, dat gekenmerkt
wordt door ‘rustige bewondering’, zijn beide eigenschappen slechts in veel geringere mate terug te
vinden. En het prachtige noemt Kant verderop zelf ‘das Schimmernderhabene’5, omdat het ‘eigentlich
ein gemischtes Gefühl, aus dem des Schönen und des Edlen’ (BGSE A 83) is.6
Zowel het schone als het verhevene kunnen al te extreme vormen aannemen en zich daardoor
ontwikkelen tot ‘Abartungen’ (BGSE A 15). Bij het verhevene dreigt dat gevaar kennelijk alleen voor
het ‘Schreckhafterhabene’, wat er andermaal op wijst dat deze variant van het verhevene de meest
extreme van de drie genoemde is. Het is aan deze bespreking van de ‘Abartungen’ van het verhevene
dat het motto bij ‘Het beroep van dichter’ ontleend is:
Die Eigenschaft des Schrecklicherhabenen, wenn sie ganz unnatürlich wird, ist
abenteuerlich. Unnatürliche Dinge, in so ferne das Erhabene darin gemeinet ist, ob es
gleich wenig oder nicht darin angetroffen wird, sind Fratzen. Wer das Abenteuerliche
liebt und glaubt, ist ein Phantast, die Neigung zu Fratzen macht den Grillenfänger.7
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BGSE A 4. Kant construeert hier trouwens al de parallellie met ‘Reize’ en ‘Rührungen’ die ook in de derde Kritik
terugkeert: ‘Das Erhabene rührt, das Schöne reizt.’ (BGSE A 6; zie ook BGSE A 30) Voorts wijst hij hier ook al
op het ‘ernstige’ karakter van het verheven gevoel: ‘Die Miene des Menschen, der im vollen Gefühl des Erhabnen
sich befindet, ist ernsthaft’ (BGSE A 6). Vergelijk hiermee Deel I. Hoofdstuk 2.3.4.
Het ‘edele’ als een aan bewondering verbonden vorm van het verhevene, komt later ook ter sprake in de ‘Allgemeine
Anmerkung’ van de Kritik der Urteilskraft. (Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.5.3.)
In deze context gebruikt Kant twee voorbeelden die in de derde Kritik nog een belangrijke rol zullen spelen: de
‘edele’ Egyptische piramiden en de ‘prachtige’ Sint-Pieter in Rome. (Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.3.5.)
In overeenstemming hiermee noemt Kant het avontuurlijke, dat zoals we zullen zien een excessieve vorm van het
‘Schreckhafterhabene’ is, de ‘höchste Schwung, den das menschliche Genie nahm, um zu dem Erhabenen
aufzusteigen’ (BGSE A 108).
BGSE A 83. Zie ook BGSE A 36.
In zijn bespreking van de Beobachtungen rekent Begemann het prachtige daarom niet eens tot de verheven gevoelens.
(Cf. Erhabene Natur, 104)
BGSE A 16. De vet gedrukte tekst is de door Van Ostaijen geciteerde.
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Kant illustreert deze definities vervolgens met een aantal voorbeelden. Van de voorbeelden die hij
geeft van de uitwassen van het ‘Schrecklicherhabene’, neemt Van Ostaijen er in zijn citaat enkele
over:
Kühne Übernehmung der Gefahren vor unsere, des Vaterlandes, oder unserer Freunde
Rechte ist erhaben. Die Kreuzzüge, die alte Ritterschaft waren abenteuerlich; die Duelle,
ein elender Rest der letztern aus einem verkehrten Begriffe des Ehrenrufs, sind Fratzen.
Schwermütige Entfernung von dem Geräusche der Welt aus einem rechtmässigen
Überdrusse ist edel. Der alten Eremiten einsiedlerische Andacht war abenteuerlich.
Klöster und dergleichen Gräber, um lebendige Heilige einzusperren, sind Fratzen.
Bezwingung seiner Leidenschaften durch Grundsätze ist erhaben. Kasteiungen, Gelübde
und andere Mönchstugenden mehr sind Fratzen. Heilige Knochen, heiliges Holz und
aller dergleichen Plunder, den heiligen Stuhlgang des grossen Lama von Tibet nicht
ausgeschlossen, sind Fratzen.1
Van Ostaijens manier van citeren en het daarbij aansluitende, verderop uitgebreider te bespreken
commentaar suggereren dat zijn voorkeur uitgaat naar de extreme varianten van het
‘Schreckhafterhabene’ en naar de ‘Phantast’, die van het ‘Abenteuerliche’ houdt. Wat kunnen we
daar nu uit opmaken? Om op die vraag te kunnen antwoorden, moeten we nagaan hoe Kant in de
Beobachtungen de verschillende vormen van het verhevene beoordeelt.
Net als in de Kritik der Urteilskraft lijkt Kant in de Beobachtungen een hechter verband te zien tussen
het (moreel) goede en het verhevene dan tussen het goede en het schone. Aan het begin van de
Beobachtungen stelt hij dat zowel het gevoel van het schone als dat van het verhevene op de
vooronderstelling berusten van ‘eine Reizbarkeit der Seele [...], die diese zugleich zu tugendhaften
Regungen geschickt macht’2. Verderop echter blijkt de deugd toch vooral als verheven te worden
ervaren: ‘In moralischen Eigenschaften ist wahre Tugend allein erhaben.’3 De verhevenheid die het
meeste in overeenstemming is met de deugd, is kennelijk het edele, dat wil zeggen een minder heftige
variant van het verhevene dan het ‘Schreckhafterhabene’.
Kants deugdleer in de Beobachtungen vormt duidelijk een - weliswaar nog zeer embryonale prefiguratie van zijn latere kritische ethiek.4 Reeds in dit vroege opstel verdedigt Kant immers een
op rationele gronden berustende altruïstische ethiek. Ware deugd herkent men aan het feit dat ze het
handelen op een algemene grondslag fundeert, met name op ‘das Gefühl von der Schönheit und Würde
der menschlichen Natur.’5 Dit laat de ‘echte’ deugd dan ook verschillen van het medelijden en de
gedienstigheid, die niet-algemene gevoelens zijn en bijgevolg in het beste geval ‘adoptierte Tugenden’
(BGSE A 24) kunnen
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BGSE A 18. De vet gedrukte tekst is de door Van Ostaijen geciteerde. Vergelijk met de geciteerde passage
BGSE A 108-109.
BGSE A 3. Zie ook BGSE A 40.
BGSE A 19. Over ‘the link between sublimity and morality’ in de Beobachtungen zie P. Crowther, The Kantian
Sublime: From Morality to Art, 20; en C. Begemann, Erhabene Natur, 104.
Cf. in dit verband ook P. Crowther, The Kantian Sublime: From Morality to Art, 14.
BGSE A 24. Dit gevoel noemt Kant elders de ‘Hochachtung’ (BGSE A 10). Zijn opvattingen hierover lijken zijn
latere ideeën over de centrale rol van het respect als het morele gevoel dan ook al aan te kondigen. (Cf. hierbij Deel
I. Hoofdstuk 2.5.1.)

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

259

worden genoemd, en van het eergevoel, dat het handelen afhankelijk maakt van het verwachte oordeel
van anderen (cf. BGSE A 25-26). Wie echt deugdzaam wil handelen, mag zijn wil enkel door de
genoemde algemene grondslag laten bepalen. Dit impliceert niet zelden dat men abstractie moet
maken van zijn natuurlijke verlangens en neigingen, en streven naar ‘den schweren aber grossen Sieg
der Selbstüberwindung’ (BGSE A 29).
Terwijl de ‘geadopteerde deugden’ ‘schön und reizend’ (BGSE A 25) zijn, is de ware deugd
verheven of, preciezer, edel. Zo schrijft Kant over de grondslagen waarop ware deugd moet berusten:
‘je allgemeiner sie sind, desto erhabener und edler wird sie.’1 Verderop noemt hij het respect een
‘edles Gefühl’ (BGSE A 24) en wijst hij erop dat men ‘dem Tugendhaften aus Grundsätzen ein edles
Herz beilegt’ (BGSE A 25). Het edele blijkt dus in vele gevallen niets anders te zijn dan het
‘esthetische’ effect van het moreel goede.2 Zoals Kant in de Kritik der Urteilskraft het verheven gevoel
probeert te ‘domesticeren’ door het aan de deugd vast te ketenen,3 zo gaat zijn voorkeur hier
onmiskenbaar uit naar het edele, een ‘gematigde’ en aan de deugd verbonden variant van het verhevene.
Dit blijkt onder meer ook uit het besluit van de Beobachtungen, waar Kant zich erover verheugt dat
‘in unsern Tagen den richtigen Geschmack des Schönen und Edlen so wohl in den Künsten und
Wissenschaften als in Ansehung des Sittlichen’4 opbloeit. Deze voorkeur spreekt ten slotte ook uit
zijn bespreking van de temperamenten. Het temperament dat het meest tot de deugd gepredisponeerd
is, is het melancholische. Het gevoel voor de schoonheid en waardigheid van de menselijke natuur
en een ‘Fassung und Stärke des Gemüts, hierauf als auf einen allgemeinen Grund seine gesamte
Handlungen zu beziehen’ (BGSE A 28), veronderstellen immers de nodige ernst - een ernst die zelfs
aan zwaarmoedigheid grenst. Ware deugd lijkt dan ook het meest in overeenstemming met het
melancholische temperament, zij het dan ‘im gemilderten Verstande’ (BGSE A 28). Kortom, deugd
is edel (gematigd verheven), en komt vooral voor bij het melancholische temperament, zolang dit
maar zijn neiging tot zwaarmoedigheid weet te temperen.
Anders dan het edele lijkt het ‘extremere’ ‘Schreckhafterhabene’ niet aan de deugd verbonden integendeel zelfs. Meer dan in de Kritik der Urteilskraft blijkt Kant zich in de Beobachtungen
rekenschap te geven van het feit dat het verheven gevoel ook kan worden ervaren bij ‘Laster und
moralische Gebrechen’5. De voorbeelden die hij ter illustratie hiervan aanhaalt, blijken telkens tot het
‘Schreckhafterhabene’ te moeten worden gerekend:
Der Zorn eines Furchtbaren ist erhaben, wie Achilles' Zorn in der Iliade. Überhaupt ist
der Held des Homers schrecklich erhaben [...]. Offenbare dreiste Rache nach grosser
Beleidigung hat etwas Grosses an sich, und so unerlaubt sie auch sein
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BGSE A 23. Mijn cursief.
In overeenstemming hiermee had Kant eerder al eigenschappen als ‘Wahrhaftigkeit und Redlichkeit’ en
‘Uneigennütziger Diensteifer’ (BGSE A 9-10) edel genoemd. In de geciteerde passage over de ‘Abartungen’ van
het verhevene kent hij het predikaat ‘edel’ ook toe aan de ‘Schwermütige Entfernung von dem Geräusche der Welt
aus einem rechtmässigen Überdrusse’ en de ‘Bezwingung seiner Leidenschaften durch Grundsätze’ (BGSE A 18).
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.5.3.
BGSE A 109-110. Mijn cursief.
BGSE A 12. Vergelijk hiermee: Deel I. Hoofdstuk 2.5.3.
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mag, so rührt sie in der Erzählung gleichwohl mit Grausen und Wohlgefallen. (BGSE A
13)
Blijkt het ‘Schreckhafterhabene’ in zijn ‘normale’ vorm al moreel gesproken ‘unerlaubt’ en in strijd
met de ‘Vernunft’ (BGSE A 12), dan zijn de ‘Abartungen’ ervan ook nog eens in strijd met de ‘natuur’
en bijgevolg ook met het ‘gezond verstand’. We hebben er eerder al op gewezen dat de natuurlijke
verlangens en ‘neigingen’ en de eisen van de deugd volgens Kants kritische ethiek niet per se met
elkaar in tegenspraak hoeven te zijn, en dat een deugdzame praxis allerminst een algehele afwijzing
en onderdrukking van de natuur vereist.1 Kant verzet zich dan ook tegen elke ‘onnatuurlijke’ praxis
die niet door de morele wet wordt gedicteerd. Die houding kondigt zich in de Beobachtungen al aan,
en fundeert daar meer bepaald zijn afwijzing van de ‘onnatuurlijke’ vormen van het verhevene, te
weten het ‘avontuurlijke’ (‘Die Eigenschaft des Schrecklicherhabenen, wenn sie ganz unnatürlich
wird’ (BGSE A 16)) en de ‘fratsen’ (‘Unnatürliche Dinge, in so ferne das Erhabene darin gemeinet
ist’ (BGSE A 16)). Dat de verheffing boven de natuur volgens Kant niet verder moet gaan dan de
deugd voorschrijft, blijkt trouwens ook uit de voorbeelden die hij geeft en waarvan Van Ostaijen er
in het motto bij ‘Het beroep van dichter’ enkele overneemt. Zoals we hebben gezien beschouwt Kant
onder andere de kruistochten, het ridderschap en het kluizenaarschap als ‘avontuurlijk’, en duellen,
het kloosterleven, ‘geloften’ en relikwieën als ‘fratsen’. Al deze voorbeelden hebben betrekking op
situaties waarin mensen manifest en langdurig, ja zelfs permanent tegen hun natuurlijke verlangens
en ‘neigingen’ in handelen zonder dat de deugd dit vereist. Een dergelijke praxis is aan Kant niet
besteed. Dat blijkt ook uit zijn bespreking van het melancholische temperament, dat gekenmerkt
wordt door karaktereigenschappen als ernst, onwankelbaarheid, standvastigheid, trouw, waarachtigheid
en vrijheidszin.2 Maar als die op zich uitstekende eigenschappen al te extreem worden, ontaarden ze
en moeten ze worden beschreven in de terminologie van het excessief geworden ‘Schrecklicherhabene’:
In der Ausartung dieses Charakters neiget sich die Ernsthaftigkeit zur Schwermut, die
Andacht zur Schwärmerei, der Freiheitseifer zum Enthusiasmus. [...] Er trotzet der Gefahr
und verachtet den Tod. Bei der Verkehrtheit seines Gefühls und dem Mangel einer
aufgeheiterten Vernunft verfällt er aufs Abenteuerliche. [...] Ist der Verstand noch
schwächer, so gerät er auf Fratzen. [...] Er ist in Gefahr, ein Phantast oder Grillenfänger
zu werden. (BGSE A 34)
Dezelfde afwijzing van het ‘onnatuurlijke’ motiveert in veel gevallen ook Kants esthetische oordeel.
Voor de literatuur:
Von den Werken des Witzes und des feinen Gefühls fallen die epische [sic] Gedichte
[...] Homers und Miltons ins Abenteuerliche. Die Verwandelungen des Ovids sind Fratzen,
die Feenmärchen des französischen Aberwitzes sind die elendesten Fratzen, die jemals
ausgeheckt worden. (BGSE A 18-19)
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Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.5.
Cf. hierbij BGSE A 31-33.
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Omdat ze een ‘natuurlijke’ kunst hebben voortgebracht beschouwt Kant de ‘alten Zeiten der Griechen
und Römer’ (BGSE A 107) als een absoluut hoogtepunt in de kunstgeschiedenis. De tegenpool daarvan
is de gotiek: ‘einen gewissen verkehrten Geschmack [...], den man den gotischen nennet, und der auf
Fratzen auslief.’ (BGSE A 108) De gotiek wordt dan ook vooral door ‘onnatuurlijkheid’ gekenmerkt:
haar interesse geldt ‘eher eine jede andere unnatürliche Gestalt, als die alte Einfalt der Natur’ (BGSE
A 108). In zijn bespreking van de nationaliteiten, ten slotte, stelt Kant dat de Spanjaarden door hun
‘avontuurlijke’ aanleg nauwelijks zin voor kunst hebben. Immers: ‘Nichts kann allen Künsten und
Wissenschaften mehr entgegen sein als ein abenteuerlicher Geschmack, weil dieser die Natur verdreht,
welche das Urbild alles Schönen und Edlen ist.’1 (BGSE A 85)
In de Beobachtungen kondigen zich aldus ten minste twee fundamentele elementen van Kants
‘definitieve’ esthetica aan. Eerst en vooral blijkt Kant reeds hier een natuuresthetica te huldigen, d.i.
een esthetica waarin natuurobjecten het model leveren waaraan alle andere ‘esthetische’ objecten zich
dienen te spiegelen.2 Daarnaast vinden we in de Beobachtungen ook al de tendens terug om die vormen
van het verheven gevoel te privilegiëren die zich in overeenstemming laten brengen met het moreel
goede.3 Beide elementen samen motiveren de afkeer die in de Beobachtungen wordt uitgesproken
voor een ‘tegennatuurlijke’ verheven kunst.4
Op grond van dit alles kunnen we nu een poging ondernemen om in te gaan op Van Ostaijens eigen
opvattingen zoals die kunnen worden afgeleid uit zijn oordeel over de Beobachtungen. Zoals we
hierboven hebben gezien is dat oordeel ronduit negatief. Daarvoor kunnen meerdere verklaringen
worden aangedragen. Eerst en vooral zijn de in de Beobachtungen verdedigde esthetische opvattingen
naar Van Ostaijens smaak ongetwijfeld al te nauw verbonden met de op zelfbeheersing gerichte ethiek
die hij in ‘Het gevang in de hemel’ al resoluut had afgewezen. Daarnaast, en in overeenstemming
hiermee, mogen we aannemen dat ook Kants oproepen tot ‘redelijkheid’, gezond verstand, matiging
en het mijden van alle extremiteiten5 bij Van Ostaijen niet in goede aarde vielen.6 Ten slotte heeft hij
Kants waarschuwingen voor
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Zie verder ook BGSE A 100, waar Kant aan de ‘avontuurlijke’ Arabieren een verbeeldingskracht toeschrijft, die
‘die Sachen in unnatürlichen und verzogenen Bildern’ voorstelt (mijn cursief).
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.2.3. en 2.3.5.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.5.3.
In de Kritik der Urteilskraft wordt dit: een verheven kunst is toelaatbaar wanneer ze bestaat in de ‘schone’ afbeelding
van ‘verhevenheden’; een verheven kunst die opzettelijk ondoelmatige objecten voortbrengt, moet echter met kracht
worden afgewezen. (Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.3.5.).
Terwijl Van Ostaijen in het autobiografische romanfragment ‘De jongen’ aan zijn alter ego Cor Hes een ‘begeerte
naar ekstremiteiten’ (III, 340) toeschrijft.
In ‘Het beroep van dichter’ wordt trouwens, zoals zo vaak bij (inzonderheid de late) Van Ostaijen, herhaaldelijk
een loopje genomen met alles wat zich op ‘nuchterheid’, ernst en bon sens beroept. Zo opent ‘Het beroep van
dichter’ al direct met een uitval naar de ‘serieuze’ critici, die aan kunstenaars hun onbegrijpelijkheid en hun gebrek
aan ernst verwijten: ‘De volgende geschiedenis die met zulk lang motto begint, - terecht zullen de kritiekers zeggen
dat zij niet begrijpen waarom’ (III, 244). Verderop omschrijft de ikverteller zichzelf ironisch als een ‘helderdenkende
Europeeër’ (III, 247). Het is in deze context dat het spottende commentaar op de Kant van de Beobachtungen, die
door Van Ostaijen tot de ‘gezond-denkende mensen’ (III, 244) wordt gerekend, thuishoort.
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de ‘excessen’ van het ‘Schreckhafterhabene’ en voor het ingaan tegen de ‘natuur’ ongetwijfeld als
onverenigbaar ervaren met het ‘enjeu’ dat hij aan de kunst toekent.
Zoals we hebben gezien veroordeelt Kant in het motto bij ‘Het beroep van dichter’ alle neiging tot
het ‘onnatuurlijke’. Welnu, aangezien Van Ostaijen bijzonder kritisch staat tegenover de Kant van
de Beobachtungen, mogen we verwachten dat hij juist die hang tot het ‘onnatuurlijke’ positief
waardeert. Een dergelijke lectuur wordt ook plausibel gemaakt door de inleidende alinea's van ‘Het
beroep van dichter’. Van Ostaijen benadrukt daar ironisch dat wat hij vertelt ‘feitelik een zeer reële
geschiedenis’ (III, 244) is:
Ik zie mij verplicht naar het voorbeeld van mijn grote voorganger Jonathan Swift er
nadruk op te leggen, dat hetgene ik in deze en andere grotesken vertel, slechts de
getrouwste weergave van reële gebeurtenissen is. (III, 244)
De grotesken zijn dus, zoals Kant dat eist, in overeenstemming met de natuur, hier begrepen in de
zin van: het bestaande, de empirie. Het merkwaardige is nu dat juist deze ‘weergave van de puurste
waarheid’ (III, 244) op het eerste gezicht een ‘onnatuurlijk’ verzinsel lijkt te zijn, om welke reden
‘mij het verwijt een fantast te zijn door alle gezond-denkende mensen niet zal worden gespaard’ (III,
244). De implicatie is duidelijk: de empirie zélf is ‘verkeerd’, zodat men - door de werkelijkheid
waarheidsgetrouw te beschrijven - juist een ‘Zerrbild’ lijkt te schilderen.1 Kortom: ‘Het fatale [...] is
dat je fantast wordt spijts je beste intenties.’2 Terwijl Kant in de Beobachtungen herhaaldelijk oproept
tot een soort ethiek van de bescheidenheid en een verzoening met wat er nu eenmaal is,3 wijst Van
Ostaijen het bestaande radicaal af. Zijn impliciete positie in ‘Het beroep van dichter’ is er een van
‘distans’ tegenover de hele fenomenaliteit - een positie van ‘verheven’ terugtrekking uit de wereld
en ‘verheven’ desillusie over alles wat des mensen is.4 Dit vanuit het reële geziene excentrische
standpunt kan, anders beschouwd, ook als een grenspositie worden beschreven: het plaats nemen op
de voor mensen niet te overschrijden scheidingslijn tussen het zinnelijke en het bovenzinnelijke, het
reële dat hij verwerpt en het ideële dat voor hem, als mens, onbereikbaar is. Het is een positie die
Lyotard zou omschrijven als een ‘agiteren’ boven de kloof tussen beide incommensurabele domeinen.5
Het ‘enjeu’ van de kunst zoals dat hier door Van Ostaijen wordt gezien moet dan ook logischerwijze
zijn: het alluderen op het ‘andere’, het ‘bovennatuurlijke’, het onpresenteerbare. Met het ironische
gebruik van het hierboven besproken citaat uit de Beobachtungen wil Van Ostaijen vermoedelijk
impliciet zijn voorkeur voor een ‘onnatuurlijke’, ‘fantastische’, naar het ‘avontuurlijke’ en ‘fratsen’
neigende kunst te kennen geven. Ook de manier waarop hij selecteert uit de voorbeelden die Kant in
de Beobachtungen geeft, wijst overigens in deze richting. De voorbeelden die hij overneemt, zijn: de
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Cf. in dit verband ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 91; en id., Paul van Ostaijens grotesk panopticum, 220.
III, 244. Verderop heeft hij het over ‘de onmogelikheid uit fantasterij te geraken’ (III, 244).
Typerend is bijvoorbeeld een passage als deze: ‘Es ist niemals aus den Augen zu lassen: dass, in welcher Art es
auch sei, man keine sehr hohe Ansprüche auf die Glückseligkeiten des Lebens und die Vollkommenheit des Menschen
machen müsse’ (BGSE A 73).
Cf. hierbij ook Ter inleiding 2.2.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 1.6. en 2.6.2.
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kruistochten, de vroomheid van de kluizenaar en het naar heiligheid strevende kloosterleven. In elk
van deze gevallen gaat het om ‘fratsen’ en ‘avonturen’ - menselijke handelingen die niet in
overeenstemming zijn met Kants redelijke opvatting van de deugd, maar die zich ook niet laten
verklaren als het gevolg van een ‘natuurlijke’ drijfveer. Vanuit het standpunt van de ‘natuur’, en dus
ook van de bon sens, zijn ze ‘ondoelmatig’ en ‘onnatuurlijk’. Aan het eind van ‘Het beroep van
dichter’ geeft Van Ostaijen trouwens zelf twee voorbeelden van wat door de Kant van de
Beobachtungen vermoedelijk tot het ‘avontuurlijke’ of tot de ‘fratsen’ zou zijn gerekend: ‘De op
voorhand verloren strijd van Sokrates tegen de sofisten was volledig ondoelmatig. En wat te zeggen
van Assisi en zijn verlangen naar eenzaamheid?’ (III, 250) Al deze voorbeelden hebben met elkaar
gemeen dat ze betrekking hebben op handelingen die gemotiveerd worden door een niet-natuurlijke
drijfveer die niet die van het kantiaanse plichtsbewustzijn is. Juist door deze ‘primaire’ ondoelmatigheid
kunnen deze handelingen worden ervaren als allusies op ‘iets anders’, iets dat de ‘natuur’ radicaal
overstijgt, en kunnen ze dus ‘secundair’ toch doelmatig blijken te zijn.
Aan het begin van ‘Het beroep van dichter’ geeft Van Ostaijen te kennen dat ook hij zich aan ‘fantasties
geschrijf’ (III, 244) te buiten gaat. Daarmee lijkt hij te suggereren dat ook zijn schrijverschap bedoeld
is als zo'n ‘onnatuurlijke’ praxis, en dus gemotiveerd wordt door het streven om op het
‘bovennatuurlijke’ - datgene wat de fenomenaliteit overstijgt of eraan voorafgaat - te alluderen. Meteen
wekt dit ook het vermoeden dat zijn kunst hoegenaamd geen realistische, ‘natuurgetrouwe’ kunst zal
zijn. Kant veroordeelt in de Beobachtungen de avontuurlijke smaak, ‘weil dieser die Natur verdreht’
(BGSE A 85). Bij Van Ostaijen lijkt een dergelijke ‘verdraaiing’ juist de bedoeling te zijn.
Van Ostaijen neemt aldus met betrekking tot de kunst een positie in die radicaal tegengesteld is
aan die welke Kant in de Beobachtungen, maar tot op grote hoogte ook in de derde Kritik inneemt.
Dat verschil lijkt fundamenteel hierop neer te komen dat Kant de kunst nog in hoofdzaak onder het
regime van het schone en het goede (edele) geplaatst wil zien,1 terwijl Van Ostaijen - en overigens
zonder dat hij zelf in dergelijke termen over zijn kunst spreekt - naar een verheven kunst streeft. Dat
blijkt trouwens ook ‘op het terrein’, naar aanleiding van concrete gevallen waarover beiden hun
voorkeuren en oordelen uitspreken. Zo hebben we gezien dat de antieke kunst volgens Kant als een
hoogtepunt in de westerse kunstgeschiedenis moet worden beschouwd, omdat ze gekenmerkt wordt
door het schone en het edele. De middeleeuwse, en inzonderheid de gotische, kunst is in Kants ogen
daarentegen barbaars, omdat ze verslingerd is aan allerlei ‘onnatuurlijke’ ‘fratsen’ en ‘avonturen’.
Dit gaat lijnrecht in tegen Van Ostaijens opvattingen. Van Ostaijen verwerpt de antieke kunst en, veel
meer nog, haar navolging in renaissance en classicisme als onvoldoende ‘vergeestelijkt’.2 De gotiek
beschouwt hij daarentegen als een laatste hoogtepunt in de westerse kunstgeschiedenis, omdat ze de
laatste artistieke uiting is van een collectief streven naar het goddelijke, i.e. het ‘bovennatuurlijke’.3
Het ‘onnatuurlijke’ van de gotiek wordt door Van

1
2
3

Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.3.5.
Cf. hierbij b.v. het Sienjaal-prospectus (IV, 133).
Cf. hiervoor b.v. ‘Wat is er met Picasso’ (IV, 114). Ook in ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ had hij zich al in
positieve zin over de gotiek uitgelaten. (Cf. IV, 75n en 92)
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Ostaijen dus juist gewaardeerd. Ook met betrekking tot de literatuur zijn beider oordelen niet met
elkaar te verzoenen. Kant vindt Homeros, Ovidius en Milton al veel te extreem en ‘onnatuurlijk’ (cf.
BGSE A 18-19), terwijl Van Ostaijen juist vaak de ‘fratsen’ uit de literaire traditie waardeert - zijn
favoriete mystieke dichters, bijvoorbeeld, of ‘fantasten’ als Swift, Poe, De Quincey, Mynona, Scheerbart
en Kafka. Het is dan ook maar normaal dat Van Ostaijen op grond van zijn lectuur van de
Beobachtungen tot het besluit komt: ‘Devant les problèmes d'esthétique, problèmes concrets, le
philosophe Kant redevient le professeur de philosophie de Königsberg.’ (IV, 181)
Dit oordeel impliceert zoals we hebben gezien allerminst een algehele afwijzing van Kant. Op een
vergelijkbare manier steekt Van Ostaijen in ‘Het beroep van dichter’ enerzijds weliswaar de draak
met de Beobachtungen, maar omschrijft hij Kant daar anderzijds wel als ‘de hemelse Immanuel’ (III,
244), een omschrijving die doet denken aan de in de inleiding op dit tweede deel geciteerde,
ironisch-bewonderende interjecties à la ‘Es lebe Immanuel’ in enkele van de latere opstellen. In wat
volgt zullen we dan ook moeten nagaan ‘welke’ Kant Van Ostaijen dan precies apprecieerde.

2. De ‘metafysiese drijfveer’ en de Kritik der reinen Vernunft
Op grond van ons onderzoek van Van Ostaijens stellingname tegenover de Beobachtungen waren we
tot de conclusie gekomen dat zijn voorkeur uitgaat naar een ‘onnatuurlijke’, antirealistische kunst.
Deze conclusie laat zich heel goed in overeenstemming brengen met de algemene ‘strekking’ van
‘Het beroep van dichter’. Van Ostaijen ridiculiseert in deze groteske immers de opvatting van het
kunstwerk als een realistische kopie van de werkelijkheid in het algemeen en als een uitdrukking van
het leven van de schepper van het kunstwerk in het bijzonder.1 ‘Het beroep van dichter’ schetst de
situatie van de dichters in het land Atupal, waar het lezerspubliek het ‘axioom’ huldigt ‘dat een
kunstwerk slechts de

1

De hoger besproken inleidende alinea's parodiëren overigens een realistische conventie, te weten de verzekering
aan de lezer dat ‘this is a true story’: ‘spijts alle schijn is dit verhaal de weergave van de puurste waarheid.’ (III,
244; bijna woordelijk herhaald in III, 246) Van Ostaijen herinnert op die manier, en zoals hij dat in de grotesken
trouwens vaker doet, aan het artificiële, geconstrueerde karakter van alle realisme. Ook de vertelsituatie is ontleend
aan de realistische traditie: de ikverteller vertelt de lezer een verhaal zoals het aan hem zelf werd verteld door iemand
(Jonas Baart) die persoonlijk bij de vertelde gebeurtenissen betrokken is geweest. Opmerkelijk is ook dat Jonas
Baart in zijn verhaal verwijst naar het Kantmotto bij ‘Het beroep van dichter’ - iets wat ‘realistisch’ gesproken
onmogelijk is: ‘Ik ben helemaal geen fantast en hou dus niet van avontuurlike geschiedenissen en nog minder geloof
ik zulke.’ (III, 247) Andermaal wordt hier de realiteitsillusie ironisch doorprikt.
Dergelijke antirealistische procédés worden in de grotesken om de haverklap gebruikt. Een voorbeeld uit ‘De bende
van de stronk’: ‘'s Avonds waren allen zeer vermoeid: “Eenieder trok zich vroegtijdig in zijn vertrekken terug.”
Nadat [...]’ (III, 297) Door een clichézin uit de realistische literaire traditie te ‘citeren’ en het clichékarakter ervan
te beklemtonen door middel van de aanhalingstekens, vestigt Van Ostaijen de aandacht op het artificiële, ‘gemaakte’
karakter van zijn verhaal. Een ander frappant voorbeeld van een antirealistisch procédé vindt men in de inleidende
alinea's van ‘De kudde van Claire’ (III, 146-147; zie hierbij J. Bogman, De stad als tekst, 140-141). In verband met
het antirealisme van Van Ostaijens grotesken zie ook C. Offermans, Heerlik zwansen, 205; en Hoofdstuk 1.5.
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uitdrukking is van de schepper en bijgevolg niets anders bieden kan als wat juist het wezen van deze
schepper maakt.’ (III, 248) Op een lezing over poëzie in Atupal wordt over de gedichten dan ook
zelden gesproken en gewoonlik heeft de voordrachtgever het boek niet gelezen, aangezien
het boek toch niets anders kan zijn als de uitdrukking van de schepper en een analyse
van het dichtersleven logieserwijze volstaat. (III, 249)
Als een kunstwerk niet meer is dan een uitvloeisel van iemands biografie, dan is datgene waar het op
aankomt logischerwijze niet het kunstwerk, maar de levenswandel van zijn schepper, die men dan
volgens de vigerende ethische normen kan beoordelen:
niet het werk van de kunstenaar wordt gekritiseerd, maar wel zijn levenswijze.
Beantwoordt zijn levenswijze aan de wens van Atupaliërs dan is het werk ipso facto
uitstekend. Is dit echter niet het geval dan wordt op de kwaliteiten die het werk zou
kunnen hebben niet het minst gelet.1
Bijgevolg worden kunstwerken in Atupal ‘nooit beoordeeld naar hun artistieke waarde.’ (III, 248)
Daarbij rijst dan wel de vraag wat in Van Ostaijens ogen precies de ‘artistieke waarde’ van een
kunstwerk uitmaakt. Aan het eind van ‘Het beroep van dichter’ gaat Van Ostaijen impliciet op deze
vraag in. De kunstopvatting die hij tegenover het ‘realisme’ van de Atupaliërs stelt, blijkt allerminst
een steriel formalisme of een amorele, hedonistische ‘l'art pour l'art’-opvatting te zijn. Wat we
hierboven op grond van de ironische verwijzing naar de Beobachtungen reeds hadden vermoed zien
we hier bevestigd: de ‘ware’ kunst is volgens Van Ostaijen antirealistisch omdat ze, gedreven door
een ‘vaag verlangen’ (III, 250), streeft naar het presenteren van een onpresenteerbare ‘bovennatuur’.
Van Ostaijen neemt het hier dan ook hartstochtelijk op voor deze ‘metaphysische Trieb’, waaruit
volgens hem ‘het esthetiese als gesloten oorzaak en doel’ (III, 250) volgt.
De kunstenaar wiens kunst gemotiveerd wordt door de ‘metafysiese drijfveer’ (III, 250) - in Van
Ostaijens ogen de enige ‘ware’ kunstenaar - behoort onder zijn vakgenoten echter tot een kleine
minderheid van ‘geroepenen’:
Terloops weze nog bemerkt dat 98 procent van de Atupaalse dichters kunstenaar zijn
niet wegens dit vage verlangen, - dit geldt slechts voor de 2 ten honderd, - maar juist
omdat zij geen begaving voor schoenpoetser of kellner hebben.2
En vanwege het publiek moet een dergelijke kunstenaar op geen enkel begrip rekenen. De Atupaliërs
liggen niet wakker van de ‘ware’ kunst: ‘Belangstelling voor boeken of schone kunsten hebben de
mensen in mijn vaderland helemaal niet.’ (III, 249) De enige kunst die hen

1

2

III, 248. Om deze reden had Van Ostaijen Baart eerder al deze uitspraak in de mond gelegd: ‘In mijn land
ligt er een preciese grondgedachte als basis voor alle artisticiteit. Onnodig te zeggen dat deze grondgedachte
ethies is.’ (III, 247)
III, 250. Dat is nog altijd iets anders dan wat Beekman stelt: ‘there are no real poets in Atupal. They are
artists by default’ (Homeopathy of the Absurd, 48).
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interesseert, is afkomstig van een kunstenaar die door zijn werk en meer nog door zijn levenswandel
een bevestiging levert van hun waarden, normen en levensvisie.
Een kunstenaar wiens scheppende praxis door de ‘metafysiese drijfveer’ wordt gemotiveerd, schept
kunst volgens een geheel ander ‘enjeu’. Hij laat zich aan de normen die het publiek huldigt en die de
‘kritiekers’ (III, 244) hem proberen op te dringen,1 dan ook niets gelegen liggen. Wat hij doet, is niet
‘voor een publiek’. Baart zegt dan ook: dat ‘kunstenaars en filosofen [...] daar zouden zijn enkel “om
gelezen te worden” komt mij voor als een reden die u niet zal durven vernoemen.’ (III, 250) Een
kunstenaar wiens creativiteit gedreven wordt door ‘dit vage verlangen’, is voor de empirische
samenleving dan ook volslagen nutteloos, ja zelfs hinderlijk. Zijn ontvankelijkheid voor de ‘metafysiese
drijfveer’ veroordeelt hem per definitie tot onmaatschappelijkheid, miskenning en marginaliteit. Deze
gedachte keert vooral bij de late Van Ostaijen geregeld terug, zo bijvoorbeeld in de ‘Gebruiksaanwijzing
der lyriek’:
De ziekte van de dichter is noch te verontschuldigen, noch verontschuldigbaar, evenmin
als paranoïa of welke andere ziekte van het gemoedsleven te verontschuldigen is. De
staat kan deze ziekte als ongevaarlijk beschouwen. Hij kon ook gans anders, het standpunt
innemen dat de lyriek een staatschadelike ziekte is en dat diegene die daaraan lijdt niet
streng genoeg kan afgezonderd worden. Elk werkelik dichter begrijpt het platoonse
staatspostulaat dat korte metten met de dichter wenst te maken.2
Van Ostaijens uitweiding over de ‘metafysiese drijfveer’ laat ons toe om opnieuw bij Kant aan te
knopen. De kwestie van de ‘metafysiese drijfveer’ is immers ook en met name een filosofische kwestie,
die zich onder meer met Kants kennisleer in verband laat brengen, ook al wordt het verband met de
Kritik der reinen Vernunft hier door Van Ostaijen niet expliciet gelegd. Wanneer de ikverteller tegen
Jonas Baart zegt: ‘Ik begrijp niet goed waarom de Atupaalse dichters de pijp niet aan Marten geven’
(III, 249) en daarmee om uitleg vraagt naar de drijfveer van de creativiteit van deze dichters, dan kan
uit Baarts repliek worden opgemaakt dat het antwoord op deze vraag in de filosofie moet worden
gezocht: ‘U kunt toch wel begrijpen dat ik hier geen verregaande uiteenzettingen kan houden en ik
geloof niet dat ik hier zit om een stuk filosofie-inleiding te repeteren.’ (III, 249)
Een van de filosofen die over het ‘vage verlangen’ naar het ‘andere’ heeft geschreven, is Kant. In
de Kritik der reinen Vernunft komt de ‘metafysische Trieb’ (III, 250) herhaaldelijk ter sprake. In Deel
I waren we al ingegaan op het verschil tussen het verstand en de rede: het verstand is het vermogen
van de begrippen waarvan het object direct in de aanschouwing kan worden gepresenteerd, de rede
is het vermogen van de ideeën, d.i. de begrippen die geen

1
2

Cf. hierbij ook de in Hoofdstuk 1.5. besproken ‘Kareltje’-anekdote uit ‘Self-defence’.
IV, 371-372. Zie hierbij ook Offermans: ‘De dichter is voor Van Ostaijen niet iemand die “eigenlijk”
dominee of politicus is en zich van retorische middelen bedient om een maatschappelijk nuttig of minder
nuttig doel te helpen realiseren [...]. De dichter is onaangepast, niet alleen niemand tot nut, maar zelfs een
gevaar voor het gezonde verstand en de geordende samenleving’ (Tegengif, 146). Op de opvattingen van
de late Van Ostaijen over de ‘onmaatschappelijkheid’ van de dichter komen we uitgebreider terug in Deel
III. Hoofdstuk 2.3. en 2.9.
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direct in de aanschouwing presenteerbaar object hebben.1 De objecten van ideeën onttrekken zich
onherroepelijk aan de greep van ons kenvermogen. Nu voelen de mensen volgens Kant onvermijdelijk
toch altijd het (vergeefse) verlangen om hun kennis ook over de sfeer van het ideële uit te strekken2
- een rusteloze ambitie3 om het onpresenteerbare toch te presenteren. Dit verlangen komt trouwens
al meteen ter sprake in de beroemde eerste regels van de ‘Vorrede zur ersten Auflage’ van de Kritik
der reinen Vernunft:
Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse:
dass sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch
die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn
sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft.4
Kunnen dergelijke vragen nooit worden beantwoord, ze kunnen al evenmin worden genegeerd, want
zij horen wezenlijk bij de natuur van de mens als een redelijk wezen: ‘Es ist [...] umsonst,
Gleichgültigkeit in Ansehung solcher Nachforschungen erkünsteln zu wollen, deren Gegenstand der
menschlichen Natur nicht gleichgültig sein kann.’5 Wie de metafysische vragen toch van de hand
wijst, zich enkel inlaat met het kenbare en bijgevolg geen rekening houdt met de ‘Metaphysik als
Naturanlage’ (KdrV B 22), valt volgens Kant zelf ‘in metaphysische Behauptungen unvermeidlich
zurück’6.
De overeenstemming van de zo-even geschetste opvattingen van Kant met een aantal passages uit
de lange slotalinea van ‘Het beroep van dichter’ is opvallend.7 Zo heeft ook Van Ostaijen het over de
altijd terugkerende vraag naar het bovennatuurlijke - ‘de eeuwetrotserende vraag: er moet toch iets
zijn’ (III, 250) - en de onmogelijkheid om op die vraag te antwoorden: ‘Alle antwoorden [...] zijn van
uw geredeneer uit ondoelmatig’ (III, 250). Over ‘het eindelike doel en de primaire oorzaak’8 kunnen
wij per definitie niets weten. Zoals bij Kant uit het besef van de onkenbaarheid van het bovenzinnelijke
niet volgt dat de ‘Begierde, durchaus über die Grenze der Erfahrung hinaus irgendwo festen Fuss zu
fassen’

1
2
3
4
5

6

7
8

Cf. Deel I. Hoofdstuk 2.3.3.
Cf. hierbij onder andere KdrV A 4/B 8, A 314/B 371 en A 462/B 490.
Cf. KdrV B XV; en R. Scruton, Kant, 53.
KdrV A VII. Zie verder ook onder meer KdrV A 3/B 7, B 21 en A 797/B 825.
KdrV A X. In deze context duikt overigens ook het ‘avontuurlijke’ weer op. Kant wijst er immers op dat de genoemde
‘Nachforschungen’ aanleiding geven tot ‘Abenteuer’, waarvan de mens ‘niemals ablassen, und sie doch auch niemals
zu Ende bringen kann’ (KdrV A 236/B 295). Terwijl Kant het ‘avontuurlijke’ in de Beobachtungen radicaal afwijst,
brengt hij het hier in verband met de weliswaar vruchteloze en illusies veroorzakende maar tegelijk onlosmakelijk
met de natuur van de menselijke rede verbonden ‘metafysische drang’. Zie verder ook KdrV A 757/B 785; en R.
Scruton, Kant, 41.
KdrV A X. Zie ook KdrV A 471/B 499: ‘wenn der Empirismus in Ansehung der Ideen (wie es mehrenteils geschieht)
selbst dogmatisch wird und dasjenige dreist verneinet, was über der Sphäre seiner anschauenden Erkenntnisse ist,
so fällt er selbst in den Fehler der Unbescheidenheit’. Zie ten slotte ook KdrV A 753/B 781.
Deze slotalinea is dus allerminst een ‘an outburst of intellectual gibberish’, zoals Beekman beweert. (Homeopathy
of the Absurd, 48)
III, 250. Vergelijk met Kant, die de (voor mensen onoplosbare) vragen die ‘Aussichten auf die letzten Zwecke’
geven, zoals ‘ob die Welt einen Anfang [...] habe’ en ‘ob es endlich eine oberste Weltursache gebe’, tot de ‘höchsten
und angelegensten Zwecke der Menschheit’ rekent. (KdrV A 463-464/B 491-492) Zie verder ook KdrV A 673/B
701 en A 685/B 713. Zoals Van Ostaijen over een ‘iets’ spreekt, heeft Kant het over een verder niet kenbaar ‘Etwas’
(cf. KdrV A 697-698/B 725-726).
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(KdrV A 796/B 824) verdwijnt,1 zo impliceert ook bij Van Ostaijen het besef van de ‘ondoelmatigheid’
niet dat men niet langer door dit vage verlangen naar het ‘geenzijds’ wordt gekweld. De ‘natuur’, het
domein van het kenbare, is hem niet genoeg: ‘Teleologies zijn slechts mechanismen te bepalen’ (III,
250). Zijn streven is een streven naar een ‘andere’ causaliteit dan de ‘mechanische’ causaliteit van
oorzaak en gevolg die de natuur determineert - een streven naar de causaliteit van ‘het eindelike doel
en de primaire oorzaak’ (III, 250).
Nu kan men tegenover dit streven twee houdingen aannemen. Eerst en vooral kan men de
‘metaphysische Trieb’ (III, 250) als zinloos en onwezenlijk van de hand wijzen. Deze houding typeert
volgens Van Ostaijen ‘praktiese mensen en ook positivisten’ (III, 248), waartoe onder meer ook de
Atupaliërs behoren. De Atupaliërs zijn enkel in de ‘natuur’ geïnteresseerd: zij eisen altijd en overal
‘tastbare bewijzen’ (III, 248). Wat niet spijkerhard bewezen kan worden - anders gezegd: wat niet tot
het domein van de kennis behoort - doen ze af als ‘larie en apekool’ (III, 248). Met betrekking tot de
samenleving resulteert dit ‘zich tevredenstellen’2 met het kenbare in een plat positivistisch-pragmatisch
reformistisch denken, dat erop gericht is de optimaal functionerende samenleving te produceren:
‘Ofwel neemt men de metafysiese drijfveer aan of niet. Niet, dan is alles pour le mieux, ontwikkeling,
“le progrès comme but” en vooruit maar in volle zee.’ (III, 250) Net als Kant verzet Van Ostaijen
zich met klem tegen een dergelijk pragmatisme, dat de hang naar het metafysische als ‘Naturanlage’
negeert en daardoor bij alle voorgewende rationalisme zelf irrationeel is:
Dat men dit vage verlangen niet rationeel overwinnen kan, mag sommige juist irrationele
rationalisten dwaas voorkomen. Want juist daarom zijn deze rationalisten irrationeel
omdat zij een zo precies feit als dit vage verlangen, als feit negeren.3
Dat Van Ostaijen zich hier impliciet op Kant beroept, mag ook blijken uit een terloopse opmerking
aan het begin van ‘Het beroep van dichter’, waar hij erop wijst dat deze ‘positivisten’ (de
‘gezond-denkende mensen’ (III, 244)) zich in hun afwijzing van alle ‘fantasterij’ vermoedelijk ‘voor
éenmaal met de hemelse Immanuel solidair [zullen]

1
2

3

Cf. KdrV A 297-298/B 354, A 314/B 370-371 en A 422/B 449-450.
Cf. het begin van de anekdote van de filosoof en de bankiersvrouw: ‘De vrouw van een bankdirekteur vroeg eens
aan een filosoof: “Waartoe heeft men filosofie nodig?” De man deed zijn uiterste best met: ofwel stelt men zich
tevreden ofwel zoekt men enzovoort.’ (III, 250; mijn cursief) Ook hier worden dus twee grondhoudingen
onderscheiden: een die accepteert dat er niet meer is dan wat er is, en een die streeft naar een ‘plus’. De formulering
herinnert bijna woordelijk aan de eerste Kritik. In zijn bespreking van het onderscheid tussen fenomenen en noumenen
stelt Kant de vraag ‘ob wir met dem was [das Land des reinen Verstandes] in sich enthält, nicht allenfalls zufrieden
sein könnten, oder auch aus Not zufrieden sein müssen, wenn es sonst überall keinen Boden gibt, auf dem wir uns
anbauen könnten’ (KdrV A 236/B 295; mijn cursief). Kant antwoordt op deze vraag ontkennend: het streven naar
het bovennatuurlijke is immers het gevolg van een ‘nicht zu dämpfende Begierde’ (KdrV A 796/B 824; mijn cursief).
III, 250. Eerder al had Baart, die zoals gezegd als Van Ostaijens ‘dubbelganger’ fungeert, er zijn verwondering
over uitgesproken ‘dat de Europeeërs zich zo tegen het hun onbegrijpelike weren’ (III, 247) en stelling
genomen tegen de ‘Europese’ overtuiging dat wat men niet kan zien en kennen, ‘niet bestaat’ (III, 247).
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verklaren’1. Hieruit kan alleen maar worden opgemaakt dat in Van Ostaijens ogen de positie van Kant
doorgaans onverenigbaar is met die van de ‘irrationele rationalisten’.2
Van Ostaijen gaat echter verder dan Kant wanneer hij dit ‘vage verlangen’ als de motivatie van de
kunst en de filosofie aanwijst. Beide hebben geen praktisch nut. Baart zegt dan ook tegen de ikverteller:
‘Waarom er in Atupalië dichters zijn, kan ik u niet zeggen omdat ik het niet weet.’ (III, 249-250)
Kunst en filosofie ontstaan volgens Van Ostaijen in respons op een ‘appel’, een niet-verklaarbare
drang, en niet met het oog op de realisering van een vooraf gegeven doel.3 Bijgevolg is voor beide de
‘vraag naar het prakties doelmatige [...] absoluut ondoelmatig.’ (III, 250) Het is dezelfde voor het
‘gezond verstand’ onbegrijpelijke drang die de ‘praxis’ van Socrates en Franciscus motiveerde: ‘De
op voorhand verloren strijd van Sokrates tegen de sofisten was volledig ondoelmatig. En wat te zeggen
van Assisi en zijn verlangen naar eenzaamheid?’ (III, 250)
Dergelijke ‘ondoelmatige’ handelingen zijn in Van Ostaijens ogen juist heel belangrijk, door de
‘geste’ die ze maken: het gebaar van het reiken naar het onbereikbare. Het is de geste van het verhevene,
die het ‘andere’ - precies doordat ze ‘te kort schiet’ - voelbaar weet te maken en zo op paradoxale
wijze in haar opdracht slaagt.4 Van Ostaijen bouwt zo, en naar we mogen aannemen zonder de Kritik
der Urteilskraft te kennen,5 voort op de Kritik der reinen Vernunft op een manier die grotendeels
parallel loopt aan de ‘Analytik des Erhabenen’. Net als Kant gaat hij daarbij uit van twee
grondgedachten uit de eerste Kritik - de gedachte dat er meer denkbaar is dan we kunnen kennen, en
die dat we van nature behept zijn met het verlangen naar kennis van het onkenbare.6 Het grote verschil
tussen Kant en Van Ostaijen is dat Kant niet geneigd is om de esthetica van het verhevene tot het
domein van de kunst toe te laten, terwijl Van Ostaijen ze hier, en zoals we zullen zien ook elders in
zijn werk, juist als het fundament van de ‘ware’ kunst aanwijst.

3. Van Ostaijen als ‘fantast’
Uit ‘Het beroep van dichter’ spreekt duidelijk Van Ostaijens voorkeur voor het ‘avontuurlijke’ en het
‘fantastische’ - termen die als tegengesteld moeten worden gedacht aan het door Kant geprefereerde
‘natuurlijke’. De in de Beobachtungen pejoratief gehanteerde term ‘fantast’ wordt door Van Ostaijen
omgesmeed tot een ironische eretitel. Nu had Van Ostaijen zichzelf al eens eerder een ‘fantast’
genoemd. In een brief aan Geo van Tichelen uit april 1919 lezen we:

1
2

3

4
5
6

III, 244. Mijn cursief.
Dat had hij trouwens ook bij Friedlaender kunnen lezen. In ‘Kant und die Freiheit nach Ernst Marcus’ stelt
Friedlaender dat Kant zich verzette tegen ‘einer flachen Verstandesaufklärung, in der die materialistische
Sinnenfälligkeit triumphierte’ (144).
Het kunstenaarschap is dan geen beroep maar een roeping: ‘Het staat iedereen vrij te menen de dichters in Atupalië
deden beter kellner of schoenpoetser te worden. Enkel dit is geen dilemma. [...] dichter of kunstenaar is een beroep
zonder alternatieve.’ (III, 250)
Over deze ‘geste’ zie onder meer Deel I. Hoofdstuk 1.2.
Cf. P. Hadermann, Het vuur in de verte, 276. Zie ook Ter inleiding 1.; en Deel I. Hoofdstuk 4.3.
Vergelijk hiermee Deel I. Hoofdstuk 2.3.3.
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In mijn verzen ben ik fantast geworden! Ik de man die zo'n onschuldig tijdverdrijf had
uitgekozen als schoon kostumekes te laten maken, ik ben en route naar het
‘Spookschimmig land van Weir’ [...] Fantastiek in de zin van ‘Babel’ versterkt. Mijn
nieuw boek verzen dus weer en marche. Of de afstand groot zal zijn? Hoffentlich! De
natuurlike wereld interesseert me niet meer zó sterk ook niet in aktivistiese zin.1
Ook in deze briefpassage wordt het ‘fantastische’ duidelijk positief gewaardeerd. Toen van Ostaijen
de brief aan Van Tichelen schreef, kende hij de Beobachtungen nog niet. Dat hij zichzelf al voordat
hij Kants opstel had gelezen als een ‘fantast’ beschouwde,2 kan verklaren waarom hij precies door de
passage uit de Beobachtungen waarin Kant over ‘fantasten’ handelt, zo werd aangesproken dat hij ze
als motto aan ‘Het beroep van dichter’ liet voorafgaan. Het maakt bovendien nog maar eens duidelijk
hoe radicaal tegengesteld Van Ostaijens positie is aan die van de Kant van de Beobachtungen, én dat
het gebruik van het motto niet anders dan erg ironisch kan worden genoemd. De term ‘fantast’ wordt
in de geciteerde briefpassage gehanteerd op een manier die grotendeels parallel loopt aan de manier
waarop Kant hem in de Beobachtungen hanteert: het ‘fantastische’ wordt er gecontrasteerd met de
‘natuurlike wereld’, en valt bijgevolg ook hier onder wat Kant zonder pardon als de ‘Abartungen’
van het ‘Schreckhafterhabene’ veroordeelt. Geen wonder dus, dat Van Ostaijen de Beobachtungen
in zijn brief aan Stuckenberg van 2 maart 1921 ‘zum schiessen’ noemt.

1

2

Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 221. Het ‘Spookschimmig land van Weir’
is een vertaling van ‘the ghoul-haunted woodland of Weir’ uit Poe's gedicht ‘Ulalume’, overigens een perfect
voorbeeld van ‘avontuurlijke smaak’. De term ‘aktivisties’ is hier allicht in ‘hilleriaanse’ zin te begrijpen.
Zie hierbij M. Sertyn, Avondlandstemming bij de jonge avant-garde in Vlaanderen na 1918, 552; Hoofdstuk
4.2.2. en Deel III. Hoofdstuk 1.1.
Van Ostaijens gebruik van de termen ‘fantast’ en ‘fantastiek’ is allicht mede door zijn kennismaking met Friedlaender
en, via deze laatste, met het werk van Scheerbart geïnspireerd. Op de passage uit de brief aan Van Tichelen van
april 1919 waarin hij zichzelf als een ‘fantast’ omschrijft, volgt trouwens meteen een verwijzing naar Scheerbart:
‘De grootste Duitse schrijver is Paul Scheerbart. Hij schrijft prachtige Nijlpaarden- Asteroïden- en andere romans.’
(Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 221) Interessant is hierbij de allusie op Scheerbarts
Immer mutig!, Scheerbarts in 1902 gepubliceerde ‘Phantastischer Nilpferdenroman’ (cf. ibidem 217), waaruit hij
later, in ‘Gaston Burssens’ (1925), trouwens zou citeren. (Cf. IV, 259-260) Ook in de brief aan Van Tichelen van
22 juni 1919 noemt Van Ostaijen Scheerbart en ‘fantastiek’ in één adem: ‘Prachtig is Scheerbart. Ik schrijf louter
rytmiese fantastiese zaken: Dans der Gnomen, dans der Barbaroï enz.’ (Geciteerd in: ibidem 229) Van Ostaijen kan
zich behalve door Immer mutig! ook hebben laten inspireren door de naam van Scheerbarts uitgeverij, de ‘Verlag
deutscher Phantasten’ (cf. ibidem 200), en door Scheerbarts ‘Phantastischer Königsroman’ Na Prost (1898). In een
lectuurlijst uit 1919 komen niet minder dan vijf titels van Scheerbart voor. (Cf. ibidem 200) Over de relatie Scheerbart
- Van Ostaijen zie verder ook F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 257; G. Borgers, o.c., 262, 300 en 624; id., Ter
inleiding, 6; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 304-305; E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 8 en 12; R.
Snoeck, Paul Van Ostaijen en Paul Scheerbart in de Nederlandse letterkunde; J. Bogman, De stad als tekst, 117
en 135-139; P. de Vree, Paul van Ostaijens Berliniale, 17, 19-20; P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme,
24, 76-86 en 106-109; en H. Uyttersprot, What's in a name? Schmoll en Scheerbart, 69 en 72-75.
Mynona is de auteur van Der Schöpfer. Phantasie, dat echter pas in 1920 verscheen, en dus hier nog niet van invloed
kan zijn geweest op Van Ostaijens gebruik van de term ‘fantast’. Wel hadden Van Ostaijen en Friedlaender een
gedeelde voorkeur voor ‘fantastische’ auteurs als Poe, Swift, De Quincey en Scheerbart. (Cf. Hartmut Geerken,
Nachwort, 282)

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

271

Voorts valt uit de brief aan Van Tichelen ook op te maken dat Van Ostaijen het groeiende aandeel
van de ‘fantastiek’ als een keerpunt in zijn werk en dus ook als een verwijdering van de gedichten
van Het Sienjaal beschouwt: ‘In mijn verzen ben ik fantast geworden [...] ik ben en route naar het
“Spookschimmig land van Weir” [...] Fantastiek in de zin van “Babel” versterkt.’ In aansluiting hierbij
spreekt hij expliciet de hoop uit dat als gevolg van deze ontwikkeling ‘de afstand’ tegenover Het
Sienjaal ‘groot zal zijn’. Van Ostaijens nieuwe, ‘fantastische’ schrijftrant impliceert een afnemende
belangstelling voor de ‘natuurlike wereld’, en dit ook ‘in aktivistiese zin’.1
Zoals men weet roepen de meeste gedichten uit Het Sienjaal er juist toe op om ‘aktivisties’ in de
empirische werkelijkheid (de ‘natuurlike wereld’) op te treden met het oog op de realisering van een
betere, ja ideale wereld. Men kent de messiaanse, naar zelfopoffering smachtende toon die Van
Ostaijen in deze bundel aanslaat, en de talrijke imperatieve zinnen die de lezer willen aanzetten tot
een praxis die het uiteindelijke ‘Doel’2 moet helpen te realiseren:
wij moeten ons eigen geweten, ons begrijpen bevrijden
van de waanzonde.
[...]
levenden, vergaart de kleine krachten die u nog blijven
tot geloof in het levende leven.
Alles is zo grenzeloos schoon, luistert naar dit ontluikend begrijpen
in ons geweten.3
De titel van de bundel zelf - tevens ook de titel van de laatste afdeling en van het langste gedicht eruit
- is trouwens op zich al veelzeggend: het ‘Sienjaal’ is een ‘teken’ dat de Dag aankondigt die ‘eens’
zal komen, wanneer de hele wereld herschapen zal zijn in een aards hemelrijk en de kloof tussen
empirie en idee overbrugd zal zijn.4
Als, rond april 1919, Van Ostaijens interesse voor de ‘natuurlike wereld’ ook ‘in aktivistiese zin’
geslonken is, dan heeft dat alles te maken met zijn groeiende ‘ontnuchtering’. Zijn scepsis tegenover
de ‘doelmatigheid’ van het streven naar de verzoening van idee en werkelijkheid begint hier voor het
eerst sinds Het Sienjaal duidelijke contouren aan te nemen.

1
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4

De Vree komt tot dezelfde conclusie. (Cf. Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 76-77) Deze ‘gedistantieerde’ opstelling
tegenover de ‘natuurlike wereld’ komt goed overeen met die van de twee auteurs die als de belangrijkste katalysatoren
van Van Ostaijens Wende naar het ‘fantastische’ hebben gefungeerd: Friedlaender en Scheerbart. De Vree wijst
naar aanleiding van de besproken briefpassage trouwens expliciet op de overeenkomst met zowel Friedlaender (cf.
Paul van Ostaijens Berliniale, 19 en 107) als Scheerbart (cf. Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 23-24). Over beiden
zie ibidem 78-79. Voor Friedlaenders houding van ‘Indifferenz’ tegenover het bestaande zie Ter inleiding 2.2. Over
Scheerbart zie in dit verband verder ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 623-624; en R. Snoeck,
Paul Van Ostaijen en Paul Scheerbart in de Nederlandse letterkunde, 160, 167-169, 185-186, 188 en 201-202.
Opmerkelijk is trouwens dat de enige directe verwijzing naar Scheerbart in de kritische opstellen juist betrekking
heeft op de onvrede met het bestaande. (Cf. IV, 259-260)
I, 141. Het citaat is afkomstig uit het (in Deel III. Hoofdstuk 1.2. gedetailleerd te bespreken) titelgedicht van Het
Sienjaal.
I, 140; mijn cursief. Het citaat komt uit ‘Aan een moeder’.
Zie hierover uitgebreider Deel III. Hoofdstuk 1.
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Zijn desillusie zal hem uiteindelijk tot het scherp omlijnde inzicht brengen dat idee en werkelijkheid
per definitie incommensurabel zijn. Het opmerkelijke daarbij is dat deze ontwikkeling op geen enkel
moment tot gevolg heeft dat Van Ostaijen zijn gerichtheid op het ideële opgeeft of zijn eisen aan het
haalbare aanpast. In de plaats daarvan leidt ze - en dit geheel in strijd met het ‘verstandige’ advies
dat Kant geeft in de Beobachtungen1 - tot een radicale distantiëring tegenover en een permanente
kritiek op het bestaande, dat immers per definitie ‘ontoereikend’ blijkt te zijn voor het ideële. Dit kan
trouwens al uit de geciteerde briefpassage worden opgemaakt: liever dan zichzelf tot een ‘realist’ of
‘pragmaticus’ om te turnen, wordt Van Ostaijen ‘fantast’.2 Overigens sluit de geciteerde passage niet
toevallig direct aan bij de bekende passage waarin hij aankondigt dat hij het werk aan zijn roman
heeft stopgezet en grotesken is beginnen schrijven:
Aan een roman ben ik begonnen heb een 80-tal bladzijden doch laat dat nu wat rusten.
Schrijf een novelle waarin ik de mensen probeer voor de aap te houden. Positieve kritiek:
bral. Ik voel tans voor novellen waar je zo heerlik in kunt zwansen. De mensen zijn niet
waard gekritiseerd te worden. Enkel stof voor burleske novellen.3
Ook deze beslissing is gemotiveerd door zijn ‘desillusie’: ‘positieve kritiek’, d.i. kritiek die richtlijnen
meent te kunnen geven voor de verzoening van idee en werkelijkheid, is zinloos. Daarom zijn de
grotesken er alleen maar op gericht om ‘de mensen [...] voor de aap te houden’, vanuit de acuut
geworden overtuiging dat de mensen niet zijn wat ze behoren te zijn en dat ze dat ook nooit zullen
worden. Van Ostaijens overschakeling naar grotesken lijkt dan ook te zijn bepaald door een motivatie
die goed gelijkt op die welke aan Friedlaenders grotesken ten grondslag ligt: door het menselijke af
te schilderen als een hopeloze karikatuur probeert hij aan het onpresenteerbare ‘Urbild’ van het leven
te herinneren.4
Het inzicht in de onverzoenbaarheid van idee en werkelijkheid wordt door de ‘Berlijnse’ Van
Ostaijen echter nog niet ‘ten einde gedacht’. De geciteerde brief vormt slechts het beginpunt van een
zeer graduele en allerminst rechtlijnige ontwikkeling naar de uiteindelijke volledige aanvaarding van
dit inzicht in al zijn consequenties. De Berlijnse geschriften geven in hun totaliteit dan ook een indruk
van aarzeling en ambivalentie, die vooral het gevolg is van de onzekerheid over de vraag hoe idee en
werkelijkheid moeten worden ‘samengedacht’. Overigens blijkt die onzekerheid en de eruit
voortvloeiende interne tegenstrijdigheid al uit de geciteerde brief aan Van Tichelen. In die brief staat
immers ook een passage als deze:
Ik heb hier reeds beproefd voor de Vl.B. te ageren, met de linkergroepen [...]. Oneindig
nuttig zou zijn wanneer b.v. de Antw. socialisten een verklaring aflegden in

1
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‘Es ist niemals aus den Augen zu lassen: dass, in welcher Art es auch sei, man keine sehr hohe Ansprüche auf die
Glückseligkeiten des Lebens und die Vollkommenheit der Menschen machen müsse’ (BGSE A 73).
Ook De Vree komt tot deze conclusie: ‘Van Ostaijen verliest zijn idealen niet, hij stelt ze absoluter.’ (Paul van
Ostaijen en het dadaïsme, 89)
Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 221.
Cf. hierbij Ter inleiding 2.2. en Hoofdstuk 1.5.
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zake het nationaliteitenvraagstuk en ten gunste Vlaanderen. [...]. Of wanneer de
revolutionaire beweging hand in hand ging met de vlaamse.1
Van Ostaijens politieke praxis uit het begin van 1919 getuigt dus in feite nog allerminst van een
distantiëring tegenover de ‘natuurlike wereld [...] in aktivistiese zin’: ‘in werkelijkheid staat hij
activistisch en politiek nog wel in de bres.’2 Dat Van Ostaijen hier, in april 1919, nog geen ‘definitief’
antwoord had gevonden op de vraag hoe hij idee en werkelijkheid op een bevredigende wijze kon
‘samendenken’ blijkt voorts ook uit zijn politieke opstelling later in de Berlijnse tijd. Zo is er van de
Wende naar een radicale ‘distantiëring’ die door de brief aan Van Tichelen lijkt te worden
aangekondigd, in het werk en in de correspondentie ten tijde van ‘Het gevang in de hemel’ (halfweg
1920) bitter weinig te merken. Uit de geschriften uit deze tijd spreekt integendeel de (weliswaar vage)
hoop op een communistische revolutie die het bestaande zal vernietigen en de ideale, ‘vrije’
gemeenschap tot stand zal brengen. Zoals we zullen zien is het pas na de Berlijnse tijd dat Van Ostaijen
definitief kiest voor een op een ‘platonies-pessimisties’ heimwee naar de idee berustende ‘distans’.3
In de brief aan Van Tichelen uit april 1919 vermeldt Van Ostaijen zoals we hebben gezien ook het
gedicht ‘Babel’ uit Het Sienjaal, dat hij als een soort van voorloper blijkt te beschouwen van de
‘fantastische’ poëzie die hij op dat moment schrijft: ‘Fantastiek in de zin van “Babel” versterkt.’ Ook
de verwijzing naar ‘Babel’ versterkt de suggestie dat de term ‘fantastiek’ vooral in verband moet
worden gebracht met het streven naar het overstijgen van de ‘natuur’, die in ‘Babel’ nog omschreven
wordt in christelijke termen als ‘verlangen’, ‘zonde’ en ‘het vlees’. De slotstrofen van ‘Babel’ laten
in dit verband aan duidelijkheid niets te wensen over:
Mijn lijf beproeven de lampen,
want één dag zal het moeten ontbloot zijn
van het naakt verlangen,
van de zonde en van het vlees.
Pijnig mij hondsblik-zachte lampen, schrille bloemen,
wellust: zomerfestoenen, witte waanzin van het winterwoud,
liedjes, gigolo's. De zonde is een straat
die leidt naar een wit, maar ongedacht gelaat.
(I, 125)

‘Babel’ laat zich inderdaad heel goed lezen als een ‘aankondiging’ van de ‘fantastische’ gedichten
uit het begin van de Berlijnse tijd. In de maanden vóór en na de brief aan Van Tichelen schrijft Van
Ostaijen de volgende gedichten: ‘De moordenaars’ (november 1918),

1
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Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 220. Geheel in overeenstemming met deze
overtuiging schrijft van Ostaijen later de ‘Open brief aan de heer Kamiel Huijsmans’ (maart 1920) en het
in de late zomer van 1920 ontstane ‘Rond het Vlaamse probleem’. (Cf. hierbij ook Hoofdstuk 1.)
P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 24. Zie ook id., Paul van Ostaijens Berliniale, 18.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.2. en 4.2.3.
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‘Maskers’ (november-december 1918), ‘Gedicht’ (januari 1919), ‘Gnomedans’ en ‘Fritz Stuckenberg’
(mei 1919), ‘Barbaarse dans’ (juli, oktober 1919), ‘De marsj van de hete zomer’ (augustus-september
1919), ‘Fatalisties liedje’ (oktober 1919), ‘Prière impromptue 1’ en ‘Prière impromptue 2’ (december
1919).1 ‘Gnomedans’ en ‘Barbaarse dans’ omschrijft hij later, in de eveneens aan Van Tichelen
gerichte brief van 22 juni 1919, trouwens nog eens expliciet als ‘rytmiese fantastiese zaken’2. Net als
‘Babel’ worden de meeste van de genoemde gedichten gekenmerkt door een streven naar het overstijgen
van de natuur, ook al kan dat streven op het eerste gezicht soms ver te zoeken zijn. Opvallend aan
deze gedichten is immers juist hun bij momenten extreme zinnelijkheid. Een goed voorbeeld hiervan
is het begin van ‘De marsj van de hete zomer’:
BLOED kersen vallen Kinderlippen kersen knallen rode kersen rode maandstonden van de Zon witte
kersen vrouwebuiken vrouweborsten blinken blaken te midden RODE klaprozen witte vlam rode
brand witte Vlammen dansen O de wiegende vrouweheupen3
Toch laat deze extreme zinnelijkheid zich verbinden met een verlangen om zich boven de natuur te
verheffen. Hoe we beide moeten samendenken, legt Van Ostaijen uit in zijn ‘november 1919’
gedateerde ‘Voorwoord bij zes lino's van Floris Jespers’:
De weg naar de idee gaat hier over een stijging tot het hoogst zinnelike. De idee ligt een
stap verder dan het opperzinnelike. De hoogste stijging voert tot het zien van de andere
pool.4
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De meeste van deze gedichten werden, samen met later geschreven werk, opgenomen in De feesten van angst en
pijn. De Vree noemt als ‘fantastische’ gedichten: ‘Maskers’, ‘De moordenaars’, ‘De marsj van de hete zomer’,
‘Barbaarse dans’ en ‘Gnomedans’. Het ‘fantastische’ element domineert volgens hem ook de vermoedelijk in
dezelfde periode geschreven groteske ‘De kudde van Claire’. (Cf. Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 82)
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 229.
I, 163-164. Dezelfde extreme zinnelijkheid laat zich overigens terugvinden in het rond de jaarwisseling 1918-1919
geschreven ‘De jongen’. (Cf. III, 336-339 en 347)
IV, 104. Ook verderop heeft hij het nog kort over ‘een stijging tot het opperzinnelike naar het begrip’ (IV,
105).
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Deze opmerking heeft uiteraard betrekking op Jespers' werk, maar had net zo goed een toelichting
kunnen zijn bij Van Ostaijens eigen ‘fantastische’ gedichten, waarin de beleving van de zinnelijkheid
inderdaad tot het uiterste wordt opgedreven.1 Dit gebeurt dus kennelijk met het oog op het benaderen
of zelfs bereiken van de ‘andere pool’: het ‘boven-zinnelijke’. Dezelfde idee wordt ook in ‘Babel’
geformuleerd: ‘De zonde is een straat/ die leidt naar een wit, maar ongedacht gelaat.’2 Het in ‘Babel’
aangekondigde ‘fantastische’ streven naar het overstijgen van de ‘natuurlike wereld’ wordt in de
gedichten uit het begin van de Berlijnse tijd dus wel degelijk doorgetrokken. Het bijzondere aan dit
streven is dat het erop gericht is om de zinnelijkheid zo paroxistisch ten top te drijven dat ze het
begeeft en plaats maakt voor de ‘idee’.
Dat Van Ostaijens verwijzing naar de continuïteit tussen ‘Babel’ en de gedichten die hij toen aan
het schrijven was, niet zomaar een toevallige, ondoordachte uitlating is, blijkt uit het feit dat hij nog
ruim een jaar later, in een brief van 22 mei 1920, ‘Babel’ ‘dit mijn beste gedicht uit het Sienj.’3 noemt.
Deze opmerking hoort overigens thuis in een nieuwe uitweiding over zijn opvatting van de ‘uiterlikheid’
(het ‘vlees’, ‘het kwaad’, ‘de uiterlike verzoeking’) als ‘de weg tot God’4.

4. De presenteerbaarheid van de idee
Zoals we zo-even hebben gezien omschrijft Van Ostaijen in het in november 1919 geschreven
‘Voorwoord bij zes lino's van Floris Jespers’ het streven naar het ‘opperzinnelike’ als een manier om
tot de ‘idee’ door te dringen. Zoals hieruit valt af te leiden acht Van Ostaijen het in het begin van de
Berlijnse tijd wel degelijk mogelijk om de idee in de aanschouwing te presenteren.
In het ‘Voorwoord bij zes lino's van Floris Jespers’ gaat Van Ostaijen in op zijn bekende, reeds in
‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ (1918) gehanteerde tegenstelling ‘fyzioplastiek’ - ‘ideoplastiek’.5
De fyzioplastiek, waartoe volgens hem zowat de hele westerse kunst sinds de renaissance behoort,
beperkt zich tot ‘het schoon-volmaken’ (IV,
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Ook Borgers brengt de geciteerde passage uit het ‘Voorwoord bij zes lino's van Floris Jespers’ in verband met de
‘fantastische’ gedichten. (Cf. Paul van Ostaijen. Een documentatie, 238)
De overeenkomst tussen ‘Babel’ en de vroege Berlijnse gedichten gaat trouwens nog verder. Zo wordt in deze
laatste gedichten gewerkt met een aantal fundamentele ‘polariteiten’ die ook al in ‘Babel’ waren terug te vinden:
de kleuren rood en wit, de danseres en de toeschouwer, de man en de vrouw, panische activiteit en passief ondergaan,
leed en genot, de ‘beproeving’ door het zinnelijk verlangen en het in uitzicht gestelde ‘ontbloot’ worden ervan. De
verzen ‘En de stappen der danseres/ schreden op het hart van de wereld’ (I, 124) worden zelfs bijna letterlijk herhaald
in het ongedateerde, maar op grond van deze overeenkomst vermoedelijk aan het begin van de Berlijnse tijd te
situeren ‘Vers’ uit De feesten van angst en pijn: ‘Als de schreden van de danseres/ vallen op het hart’ (I, 207).
Brief aan Peter Baeyens. (Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 293) Zie verder ook K.
Versluys, Beyond the Occupied City, 203.
Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 294.
Zie over deze tegenstelling onder andere IV, 58-62, 75-76 en 98; J. Boyens, Gij doet niet als Apollinaire, 147-148;
I. de Roey, Guillaume Apollinaire en Paul van Ostaijen, 50; en Deel III. Hoofdstuk 1.1.
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100) van de buitenwereld en probeert dus niet om de empirie te overstijgen. De ideoplastiek probeert
dat wel. Tot de ideoplastiek rekent Van Ostaijen de kunst van de middeleeuwen, maar ook de ‘nieuwe’
kunst, die bijgevolg weer aanknoopt bij een lang verdrongen artistieke traditie en zo een radicale
ommekeer inluidt in de westerse kunst. De ideoplastiek is, zoals de term al suggereert, gericht op het
ideële:
Het aspekt van de idee wisselt. Wij gaan van andere empiriese vooruitzettingen uit. Wij
hebben een andere religie. Doch wij hebben ook dezelfde religioziteit. De scheppende
idee is dezelfde en staat boven alle empiriese leven verheven, zoals Plato reeds leerde.1
De ideoplastiek wordt met andere woorden gemotiveerd door ‘de menselike drift, die Schopenhauer
de metafyziese behoefte noemde’2. De nieuwe ideoplastische kunst ziet het dan ook als haar opgave
‘[h]et transcendent regelmatige [...] te ontbloten van het empiries wisselvallige. [...] De kunst verlossen
uit de ban van het louter zinnelike.’ (IV, 101) Over de realiseerbaarheid van deze doelstelling toont
Van Ostaijen zich op dit moment zonder meer optimistisch.3 Om haar te bereiken moet de ideoplastische
kunstenaar zich alleen maar radicaal boven ‘de wisselvallige verschijning’ (IV, 101) verheffen.4
Daarbij stelt Van Ostaijen zich de idee duidelijk voor als een ‘vorm’, die in de aanschouwing gegeven
kan worden: ‘de onwankelbare vorm, de absolute bouw, de construktie zelf zijn aanleiding tot het
scheppen van de esthetiese gelijkwaarde.’5
Dit optimisme met betrekking tot de presenteerbaarheid van de idee gaat in het ‘Voorwoord bij zes
lino's van Floris Jespers’ echter gepaard met een groeiend bewustzijn van de radicale heterogeniteit
en onverzoenbaarheid van het zinnelijke en het bovenzinnelijke. Zo
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IV, 100. Vergelijk hiermee Ter inleiding 2.1.
IV, 100-101. Ook in het rond dezelfde tijd als het ‘Voorwoord’ geschreven ‘De generaal’ komt deze ‘behoefte’ ter
sprake, al wordt ze daar omschreven als ‘de esthetiese hang’ (III, 204).
Cf. hierover ook J. Reynaert: ‘Met betrekking tot de mogelijkheid van de “ideoplastiek”, van de schilderkunstige
realizering van de platonische idee blijkt dus Van Ostaijen op dat ogenblik een vrij optimistisch standpunt in te
nemen.’ (Het mystieke bij Paul van Ostaijen, 47) Dit optimisme hadden we ook al teruggevonden bij Hermann
Bahr, die er eveneens van uitgaat dat het ideële ‘in ons’ ‘mit den Augen des Geistes’ kan worden geschouwd en
dat deze ‘geistige Bilder’ vervolgens door een naar vergeestelijking strevende kunst (in casu het expressionisme)
in het kunstwerk kunnen worden vastgelegd. (Cf. hierbij Ter inleiding 2.1.)
Korte tijd later zal Van Ostaijen zich dan ook kritisch uitlaten over een schilderij van Stuckenberg waaruit ‘de
wisselvallige verschijning’ in zijn ogen onvoldoende geweerd is: ‘Die empirische Erscheinung der Sonne [...] hat
zu viel Platz bekommen.’ (Brief van 2 februari 1920; geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 59)
IV, 101. Zie bij deze passage P. Hadermann, Het vuur in de verte, 235. Deze bevindingen worden ook bevestigd
door een brief aan Floris Jespers uit de herfst van 1919. Zo schrijft hij in een commentaar op Jespers' schilderij ‘De
hoboïst’: ‘Hoboïst is onvoorwaardelik het beste. Het is het rijpste en het rijp-rustigste. Het is zuiver ideeele [sic]
vorm. Gestalte uit de idee geboren. De menigvuldigheid der zinnelike indrukken, die je immer zó te pakken hadden
[...] is hier buiten vraag gelaten. [...] Het staat boven de verschijningen der buitenwereld en vindt daarin nog slechts
een aanleiding tot schilderen, “beelden”. Het is van het zinnelijke (ik zeg niet erotieke) (het zinnelijke = vijf
zintuigen) vrij.’ (Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 250) Wat Van Ostaijen aan ‘De
hoboïst’ zo waardeert, is dus dat het de adequate uitdrukking is van een ‘visionair’ moment - een moment waarin
de kunstenaar zich boven de empirie (‘[d]e menigvuldigheid der zinnelike indrukken’) weet te verheffen en erin
slaagt om de idee te schouwen.
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omschrijft hij het romantische denken als ‘het empiriese de idee noemen’ (IV, 105) en stelt hij met
klem dat deze verwarring als een ‘overwonnen standpunt’ (IV, 105) moet worden beschouwd.1 Dit
impliceert dat Van Ostaijen er zich van bewust wordt dat het fundamentele streven van de
‘ideoplastiese’ kunst enkel zijn doel kan bereiken door het reële (de ‘uiterlikheid’) op niets ontziende
wijze op te offeren ten behoeve van het ideële. Daartoe toont hij zich op dit moment in zijn
ontwikkeling ook bereid, ook al gaat die bereidheid zoals we hebben gezien niet zelden met angst en
aarzeling gepaard.2 Tegelijk vormt het hier uitgesproken inzicht in de incommensurabiliteit van idee
en werkelijkheid de eerste stap op de weg van het ‘romantische’ denken uit de Sienjaal-tijd, dat idee
en werkelijkheid verwarde en daardoor ten prooi was aan de transcendentale illusie, naar een voldragen
‘kritisch-kantiaans’ besef van de radicale onpresenteerbaarheid van de idee.
Van Ostaijens opvatting van de idee zoals die spreekt uit het ‘Voorwoord bij zes lino's van Floris
Jespers’ is ongetwijfeld vooral beïnvloed door zijn platonisme, dat precies eind 1919 zijn hoogtepunt
kent.3 Dit platonisme komt ook in het ‘Voorwoord’ op een opvallende wijze tot uiting, zo onder meer
in de reeds geciteerde zin: ‘De scheppende idee is dezelfde en staat boven alle empiriese leven
verheven, zoals Plato reeds leerde.’4 Verderop noemt hij Plato ‘de wijsgeer van de levensaanschouwing
waarvan het kubisme de esthetiese realizering is’ (IV, 101), en stelt hij dat de moderne schilderkunst
probeert om ‘het platonies idealisme schilderkunstig om te zetten.’ (IV, 101) Zoals Plato stelt hij de
zinnelijkheid tegenover het bovenzinnelijke, de empirie tegenover de idee, waarbij de eerste als
inferieur wordt beschouwd omdat ze ‘wisselvallig’5 en ‘toevallig’6 is. En net als voor Plato zijn ook
voor de Van Ostaijen van het ‘Voorwoord’ de eeuwige en onveranderlijke ideeën de enige ‘eigenlijke’
werkelijkheid.7 Voorts lijkt Van Ostaijen zich in navolging van Plato de idee als een soort van
‘oerbeeld’8 voor te stellen, dat we in onze ziel dragen en kunnen ‘schouwen’
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Zo wordt begrijpelijk waarom hij in een brief aan Stuckenberg het werk van Muche afwijst omdat het te ‘romantisch’
is. Als tegenpool van de ‘Romantik’ beschouwt hij ‘den aus dem Pessimismus gereiften Idealismus.’ (Brief van 10
oktober 1919; geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 34-35) Zie in dit verband ook ‘Eind goed alles
goed’, waar Van Ostaijen kunstenaars die ‘door romantisme gedreven’ (IV, 144) worden, ‘puberteitsidealisten’ (IV,
144) noemt. Herinneren we er in dit verband ook aan dat Van Ostaijen het door hem afgewezen
‘humanitair-expressionisme’ in latere opstellen placht te omschrijven als het ‘romantisch-expressionisme’. (Cf.
hierbij b.v. ‘Proeve van parallellen tussen moderne beeldende kunst en moderne dichtkunst’ (1925) (IV, 279)) Dit
expressionisme berust in Van Ostaijens ogen op een verwarring van empirie en idee. Zie in dit verband verder ook
Hoofdstuk 4.2.2.
Vergelijk hiermee Ter inleiding 1. en 2.2. Het is deze offerbereidheid die ook ten grondslag ligt aan de ‘destructiedrift’
die zowel De feesten van angst en pijn als Bezette stad kenmerkt: in beide gevallen wordt deze drift gemotiveerd
door de niets ontziende bereidheid om de zinnelijkheid op te offeren ten behoeve van het bovenzinnelijke - de
‘Logos’ of het ‘NIHIL’. Zie in dit verband ook De Vree: ‘Hij [...] wil het NIHIL [...] van wat zijn onstilbaar verlangen
naar het Wonder [...] in de weg staat.’ (Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 90; zie ook verder aldaar)
Op dit platonisme komen we in Hoofdstuk 3.2. nog uitgebreider terug.
IV, 100. Over het platonisme in het ‘Voorwoord’ zie P. Hadermann, Het vuur in de verte, 215; G. Borgers, Paul
van Ostaijen. Een documentatie, 237; en I. de Roey, Guillaume Apollinaire en Paul van Ostaijen, 56 en 58.
Cf. hierbij IV, 100 en 101.
Cf. hierbij IV, 101 en 104.
Over de ‘platonische omkering’ zie ook Deel I. Hoofdstuk 2.1.1.
Zo hoort Jespers' lino ‘Japans feest’ tot de ‘ideoplastiek’ omdat ze het ‘het transcendente wezen, de lyriek van de
voorwerpen’ (IV, 104) weergeeft. Zie verder ook IV, 104-105.
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(IV, 101) wanneer we erin slagen om het, in een proces van ‘anamnese’, aan de vergetelheid te
ontrukken.1
Ook de Van Ostaijen van ‘Het beroep van dichter’ beschouwt het streven naar de presentatie van de
idee als de fundamentele imperatief en motivatie van de ‘ware’ kunst. Waar hij het in het ‘Voorwoord’
over de ‘metafysiese behoefte’ heeft, spreekt hij hier van de ‘metafysiese drijfveer’. Het streven zelf
is dus niet veranderd. Anders dan in het' Voorwoord' is het voortaan echter gekoppeld aan het inzicht
dat de idee onherroepelijk onbereikbaar en onpresenteerbaar is.2 Dit inzicht leidt ertoe dat Van Ostaijen
niet langer probeert om de werkelijkheid ‘af te schaffen’ ten behoeve van de ‘superieure’ idee. In de
plaats daarvan beperkt hij zich tot een praxis die probeert het ideële in zijn radicale
onpresenteerbaarheid voelbaar te maken - een ‘ondoelmatige’ praxis, die reikt naar ‘iets’ (III, 250)
dat zich telkens weer onttrekt, ‘onverschillig of men beproeft dit zijn filosofies of estheties nader te
komen’ (III, 250). De Van Ostaijen van ‘Het beroep van dichter’ beseft dat de ‘metafysiese drijfveer’
de kunstenaar ertoe aanzet te streven naar een niet-recupereerbare ‘andersheid’. Een dergelijk lucide
inzicht in de radicale afwezigheid en onpresenteerbaarheid van het ideële en in de ‘ondoelmatigheid’
van alle streven ernaar laat zich in de kritische geschriften pas aanwijzen vanaf 1922-1923.3 Deze
vaststelling vormt dan ook een extra-indicatie voor een datering van ‘Het beroep van dichter’ ná de
Berlijnse tijd.
Ook de visie op de maatschappelijke positie van de kunstenaar die uit ‘Het beroep van dichter’
spreekt, wijst zoals we hebben gezien in de richting van een latere datering. Zoals bekend ziet Van
Ostaijen in Het Sienjaal de kunstenaar nog als een soort van profeet of messias, die een centrale rol
moet spelen in de verwerkelijking van een aards hemelrijk, d.i. in de verzoening van werkelijkheid
en idee. In ‘Het beroep van dichter’ is de ‘ware’ kunstenaar een voor de ‘gezond denkende’ samenleving
nutteloze en zelfs hinderlijke ‘randfiguur’ geworden. Dat is in het licht van de ontwikkeling van Van
Ostaijens denken een volmaakt logische verschuiving: als het ideële het onherroepelijk afwezige is,
dan kan de kunstenaar die naar het ideële streeft en er getuigenis van wil afleggen, dat alleen maar
doen door zelf ‘naast’ de empirische samenleving te gaan staan en vanuit een bon sens-standpunt
gezien ‘nutteloos’ te zijn. Precies door zijn radicale marginaliteit en maatschappelijke nutteloosheid
(‘ondoelmatigheid’) kan hij zelf een ‘teken’ worden van de onpresenteerbare idee.4
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Zo omschrijft Van Ostaijen de ‘ideoplastiek’ als ‘het uitbeelden volgens het onwankelbare begrip schoonheid,
begrip dat het oorspronkelik gebied der ziel is en langzamerhand in de herinnering opdoemt.’ (IV, 100) Verderop
omschrijft hij het subject als ‘de drager [...] van het éne, onwankelbare begrip.’ (IV, 101) Zie bij deze passage ook
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 209-212, 215 en 218.
Zoals we zullen zien worden beide tegenstrijdige momenten in latere geschriften herhaaldelijk expliciet aangewezen.
Zo stelt hij in ‘Gaston Burssens’ ‘dat het bewustzijn om het uitkomstloze en de drang van het imperatieve zich
blijven begeleiden als de schaduw het ding.’ (IV, 260) Zie hierbij verder G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 624; en Deel III. Hoofdstuk 2.1.
We verwijzen hierbij met name naar de ‘Open brief aan Jos. Léonard’ (1922). (Cf. IV, 157-158; en Ter inleiding
1.; zie verder ook Hoofdstuk 4.2.2. en 4.2.3.)
Vergelijk hiermee Deel I. Hoofdstuk 3.4.
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5. Het ‘Schreckhafterhabene’ in Van Ostaijens poëzie
Ter afsluiting van dit hoofdstuk willen we kort nog even terugkeren naar de Beobachtungen. Kant
somt daar een hele reeks van (al dan niet ‘natuurlijke’) objecten, hoedanigheden en toestanden op die
aanleiding kunnen geven tot het verheven gevoel. Een groot aantal van die ‘verhevenheden’ blijken
frekwent in Van Ostaijens gedichten vanaf De feesten van angst en pijn en in het bijzonder in vele
Nagelaten gedichten te kunnen worden aangetroffen. In sommige gedichten is dat zelfs zo nadrukkelijk
het geval dat ze wel geschreven lijken met de Beobachtungen in het achterhoofd. Het zal wel geen
verwondering wekken dat het in hoofdzaak gaat om voorbeelden van het ‘Schreckhafterhabene’.
Het verheven landschap zoals Kant dat in de Beobachtungen beschrijft is avondlijk of nachtelijk,
ligt onder een uitspansel met sterren (‘das zitternde Licht der Sterne’ (BGSE A 5)) en ‘der einsame
Mond’ (BGSE A 5), en is vol van raadselachtige schaduwen (‘einsame Schatten’ (BGSE A 4)).
Doorgaans is het weids en uitgestrekt - een eindeloze vlakte met een ver verschiet of een berglandschap
met hoge pieken en duizelingwekkende diepten.1 Nu spelen veel van Van Ostaijens gedichten sinds
de Berlijnse tijd precies tegen de achtergrond van dit soort landschappen.2 In de Nagelaten gedichten
worden deze landschappen bovendien vaak in verband gebracht met verheven eigenschappen en
gemoedstoestanden als eenvoud, roerloosheid, statigheid, stilte, ‘Schwermut’ (BGSE A 5 en 28),
angst en eenzaamheid.3 Het zou ons uiteraard veel te ver leiden om hier het hele poëtische oeuvre van
Van Ostaijen sinds 1919 vanuit dit perspectief te bespreken. Toch willen we, ter illustratie, hier alvast
een paar van die gedichten van dichterbij bekijken en op hun ‘verheven’ stofkeuze wijzen.
Zoals de titel al aankondigt wordt in ‘Onbewuste avond’ (II, 231) een avondlijk landschap
opgeroepen. Het ‘avondlijke’ karakter van dit gedicht wordt overigens nog versterkt door woorden
als ‘een late zwaan’, ‘schaduw’ en ‘'t schaarse licht’. De zwaan is bovendien ‘eenzaam’ en ‘roerloos’.
Ze zwemt of vliegt niet, maar ‘staat’. Ook de beschrijving van de lucht en de vijver suggereert
roerloosheid en passiviteit: ‘Van 't lauwe kroes doorgeurd ligt om de vijver loom de lucht’. De mensen
in dit gedicht (de spreker en ‘het jonge paar’) worden weliswaar met beweging geassocieerd, maar
het is een beweging die gekenmerkt wordt door eentonigheid en onveranderlijkheid (‘schuift’,
‘gegleden’) en, vooral, een beweging die ze ondergaan - zodat ze zelf in feite lijdzaam en bewegingloos
blijven.4 Dezelfde suggestie gaat ook uit van het vers ‘Zo nu de kiezel niet kraakte onder mijn treden’,
waarbij de handeling van het lopen automatisch, los van de spreker, lijkt te verlopen. Daarnaast is er
ook sprake van een ‘gipsen beeld’, wat men met enige goede wil kan begrijpen als een ‘tot roerloosheid
gestolde menselijke gestalte’. In de slotregel wordt het
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Cf. hierbij BGSE A 4-8.
Wat in Van Ostaijens gedichten weliswaar zelden tot uiting komt, is het ‘spectaculaire’ element van het verhevene
van de natuur, zoals bijvoorbeeld ‘die Beschreibung eines rasenden Sturms’ - datgene wat Kant in de Kritik der
Urteilskraft het ‘dynamisch-verhevene’ noemt. Toch is het niet helemáál afwezig. Zie bijvoorbeeld ‘Guido Gezelle’:
‘tempeest over alle diepten/ storm over alle vlakten/ wilde rozelaars waaien/ stemmen van elzekoningen bloot’ (II,
215).
Zie hierbij BGSE A 4-8, 11, 15, 18, 28-30 en 73-74.
‘Onbewuste avond’ herinnert daarmee aan ‘Melopee’, waar de beweging van de erin optredende ‘man’ eveneens
een eenzaam en passief ‘schuiven’ is.
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hele landschap dan ook samengevat met de metafoor ‘de kom van deze stilte’. Net als de zwaan
worden de mensen in ‘Onbewuste avond’ behalve door roerloosheid ook gekenmerkt door eenzaamheid.
Communicatie in welke vorm dan ook blijft uit. Het paar en de spreker passeren elkaar, zonder meer.
Het ligt kennelijk niet in hun macht enige vorm van gemeenschap tot stand te brengen, al was het
maar door even bij elkaar stil te blijven staan.1 De spreker ervaart het paar dan ook als ‘mij dinggesloten
en vervreemd’.
Met gelijksoortige elementen - avondlijke stilte2 en eenzaamheid - bouwt Van Ostaijen een niet
onaanzienlijk aantal andere Nagelaten gedichten.3 Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel wat gedichten
waarin deze elementen in veel mindere mate aanwezig zijn. Dat geldt in het bijzonder voor de meer
speelse, muzikale verzen uit de Nagelaten gedichten, al duiken ze zelfs daar nog af en toe op. Zo
speelt ‘Polonaise’ (II, 232) ‘op een zomernacht’, zijn Hans en Grietje ‘langs de sterren gegaan’ en is
er sprake van ‘Janneke-maan’. In ‘Oppervlakkige charleston’ (II, 233) vallen de sterren uit de
nachthemel en wordt ‘de maan als lichtreklaam’ gebruikt.4 Andere gedichten krijgen titels mee als
‘Avond Strand Orgel’ of ‘Wals van kwart voor middernacht’.
Als we de criteria van de Beobachtungen hanteren, dan mag Van Ostaijens vermoedelijk laatste
gedicht ‘De oude man’ (II, 244) zonder meer het volmaakte verheven gedicht genoemd worden.
Mannen zijn volgens Kant verhevener dan vrouwen, bejaarden zijn verhevener dan jonge mensen,
en mensen met een grote gestalte (‘Eine grosse Statur’ (BGSE A 14)) verhevener dan kleine mensen.5
De centrale figuur uit dit gedicht is bijgevolg de verheven mens bij uitstek: de grote6 oude man. Bij
de verhevenheid van de ouderdom past volgens Kant eenvoudige kleding in donkere kleuren,7 zoals
bijvoorbeeld een ‘zwarte jas’. Alles aan de oude man en alles wat met hem in verband gebracht wordt
suggereert zijn naderende dood en oplossing in het niets: ‘zijn klein verhaal’, ‘niets’, ‘een ijl treurspel’,
‘wit’, het zo goed als weggeslepen mes, ‘dun’, ‘magere’. De oude man staat op de drempel van een
eindeloze toekomst, een weinig aanlokkelijke eeuwigheid van niet-zijn. Welnu: ‘Eine lange Dauer
ist erhaben. [...] wird sie in einer unabsehlichen Zukunft voraus gesehen, so hat sie etwas vom
Schreckhaften an sich.’ (BGSE A 9) Elders noemt Kant het treurspel bij uitstek verheven.8 In Van
Ostaijens gedicht klinkt het ‘klein verhaal’ van de oude man ‘als een ijl treurspel’. Ook een aantal
van de hierboven opgesomde karakteristieken vinden we zonder veel moeite terug: roerloosheid,
statigheid, stilte, stilstand, eenzaamheid, melancholie. Voorts bevat dit gedicht, dat op het eerste
gezicht enkel over ‘het menselijke’ gaat, ook een
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Vergelijk hiermee het ‘Alpejagerslied’!
Cf. hierbij: ‘Gemütsarten, die ein Gefühl vor das Erhabene besitzen, werden durch die ruhige Stille eines
Sommerabendes [...] allmählich in hohe Empfindungen gezogen’ (BGSE A 5).
Zie bijvoorbeeld gedichten als ‘Vlerken’, ‘Feest’, ‘Landschap’, ‘Valavond’, ‘Land mei’, ‘Melopee’, ‘Mythos’,
‘Stilleven’ en ‘Avondgeluiden’.
Over deze thematische elementen in de Nagelaten gedichten zie ook E. Spinoy, Paul van Ostaijen, Nagelaten
gedichten, 7. In Deel III. Hoofdstuk 3. komen we op deze voorkeur voor een ‘verheven’ stof in het late werk
gedetailleerder terug.
Cf. BGSE A 14, 48-51 en 73.
De ‘grosse Statur’ van de oude man wordt gesuggereerd door de vermelding dat hij een ‘lange zwarte jas’ draagt.
‘Dem Alter geziemen dunklere Farben und Einförmigkeit im Anzuge’ (BGSE A 14).
‘Das Trauerspiel unterscheidet sich meiner Meinung nach vom Lustspiele vornehmlich darin: dass in dem ersteren
das Gefühl vors Erhabene, im zweiten vor das Schöne gerührt wird.’ (BGSE A 11)
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reminiscentie aan de verheven, in casu nachtelijke natuur, want: ‘De oude magere man in zijn zwarte
jas/ gelijkt een zwarte plant’. Mede door de verwijzing naar al deze ‘verhevenheden’ kan ‘De oude
man’ licht aanleiding geven tot het verheven gevoel. Dit gedicht vormt normaliter geen bron van
puur, onvermengd plezier, maar wekt een ambivalent gevoel. Het plezier is, in termen van de
Beobachtungen, dat van het ‘Schreckhafterhabene’, in welke variant van het verhevene het welgevallen
verbonden is met een ‘Grausen’, dat aan het eind van het gedicht ook expliciet wordt verwoord: ‘dit
snokt de angst door uw mond’.

6. Tot besluit
Onze zoektocht naar een verklaring voor Van Ostaijens afwijzende houding tegenover Kants
Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen en zijn waardering voor Kants kennisleer
zoals die kan worden afgeleid uit de brief aan Stuckenberg van 2 maart 1921, ‘Het beroep van dichter’
en het derde Campendonkopstel heeft ons tot een aantal belangwekkende conclusies gebracht. Zo
hebben we vastgesteld dat de late Van Ostaijen twee grondgedachten uit de Kritik der reinen Vernunft
zonder reserve tot de zijne maakt. De eerste van die grondgedachten is dat het verlangen om ideële
objecten in de aanschouwing te presenteren inherent is aan de natuur van de mens als een redelijk
wezen. De tweede is dat ideële objecten per definitie nooit in de aanschouwing gepresenteerd kunnen
worden. Hieruit volgt dat het verlangen naar het presenteren van het object van een idee altijd een
onvervulbaar verlangen moet blijven, en dat het streven ernaar per definitie ‘ondoelmatig’ is. Beide
grondgedachten vormen samen het fundament van de kantiaanse esthetica van het verhevene, die aan
de genoemde ondoelmatigheid een paradoxale, ‘esthetische’ doelmatigheid geeft: precies het mislukken
van de poging om het object van een idee te presenteren wekt de ervaring van het ideële in zijn
onpresenteerbaarheid.
Beide kantiaanse grondgedachten heeft Van Ostaijen zich kennelijk in een gradueel proces van
assimilatie eigen gemaakt. Al uit het ‘Voorwoord bij zes lino's van Floris Jespers’, een vroege
‘Berlijnse’ tekst, spreekt een groeiend inzicht in de onverzoenbaarheid van idee en empirie. Wie zich
van die onverzoenbaarheid niet bewust is, is volgens hem ten prooi aan een ‘romantische’ illusie waarmee hij overigens impliciet zijn eigen werk en opvattingen uit de Sienjaal-tijd bekritiseert. Wel
gelooft hij hier nog dat de kunstenaar, dankzij een soort platonische ‘anamnese’, de idee kan schouwen
en de geschouwde ‘ideële vorm’ in het kunstwerk kan verduurzamen. Het verlangen dat de ‘metafysiese
behoefte’ de kunstenaar ingeeft, wordt hier dus nog niet als onherroepelijk ‘ondoelmatig’ gezien. De
kantiaanse opvatting dat het onmogelijk is om ideeën in de aanschouwing te presenteren, lijkt pas
vanaf 1922-1923 in zijn eigen denken te worden geïntegreerd. Onder meer omdat dat inzicht ook in
‘Het beroep van dichter’ valt aan te treffen kunnen we vermoeden dat ‘Het beroep van dichter’ een
latere datering moet krijgen dan die welke Borgers suggereert.
Dat Van Ostaijen in ‘Het beroep van dichter’ de ‘metafysiese drijfveer’ en het daaraan verbonden
verlangen naar het ‘bovennatuurlijke’ als de motivatie van de ‘ware’ kunst
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beschouwt, verklaart zijn waardering voor het ‘fantastische’, het ‘tegennatuurlijke’ en het
‘ondoelmatige’, ook en met name in de kunst. Zijn voorkeur gaat uit naar vanuit een ‘natuurlijk’
standpunt gezien ‘ondoelmatige’ handelingen, omdat dergelijke handelingen beschouwd kunnen
worden als allusies op het ‘bovennatuurlijke’. Dit verklaart Van Ostaijens negatieve oordeel over de
Beobachtungen, waarin Kant ‘onnatuurlijke’ ‘fratsen’ en ‘avonturen’ resoluut van de hand wijst, zoals
hij zich later, in de Kritik der Urteilskraft, ook zal verzetten tegen een ‘verheven’ kunst, omdat die
alleen maar een ‘opzettelijk ondoelmatige’ en daarom ‘onnatuurlijke’ kunst kan zijn. Het is dan ook
logisch dat Kants waardering in de Beobachtungen vooral uitgaat naar een kunst die ‘schoon’ en
‘edel’ is. Van Ostaijen, van zijn kant, is vooral in een ‘verheven’ kunst geïnteresseerd, zoals valt op
te maken uit de motivatie en het ‘enjeu’ die hij aan de ‘ware’ kunst toeschrijft. Kunst wordt volgens
hem gemotiveerd door de ‘metafysiese drijfveer’, en het ‘enjeu’ van de kunst is het oproepen van de
ervaring van het metafysische - en dus: het opwekken van het verheven gevoel.
Van Ostaijens ideeën over de motivatie van de ‘ware’ kunst hebben ook belangrijke implicaties
voor zijn opvattingen over het kunstenaarschap en de plaats van de kunstenaar in de samenleving.
Aangezien de ware kunst in zijn ogen gemotiveerd wordt door de ‘metafysiese drijfveer’, staat hij
niet alleen afwijzend tegenover de realistische kunst, maar is hij ook niet geïnteresseerd in kunst ‘voor
een publiek’, die gehoorzaam aan gestabiliseerde artistieke en extra-artistieke normen ‘publieksgerichte’
en ‘welgevormde’ kunstwerken brengt die het publiek geruststellen, troosten of bevredigen. Het
gevolg hiervan is een even ongewilde als onvermijdelijke kortsluiting tussen de ware kunstenaar en
het publiek, dat zijn werk ‘miskent’ en niet ‘begrijpt’, en een botsing met de kritiek, die over de ‘goede
normen’ waakt en hem op grond van deze normen haar goedkeuring ontzegt.1 De ‘ware’ kunstenaar
is volgens de late Van Ostaijen daardoor haast altijd maatschappelijk nutteloos en zelfs hinderlijk ‘ondoelmatig’. Maar zoals we hebben gezien maakt juist dat hem doelmatig voor het ‘andere’.
Van Ostaijens gerichtheid op het ideële gekoppeld aan zijn groeiende inzicht in de radicale
onpresenteerbaarheid van het ideële objecten fundeert ten slotte ook zijn kritische ‘distans’ tegenover
het bestaande en zijn afnemende ‘aktivisme’. Van een ‘klassiek’ modern intellectueel (een ‘pontifex’)
verandert Van Ostaijen in een ‘agitator’ boven de niet te overbruggen kloof tussen het reële en het
ideële.2 Daarmee vermijdt hij enerzijds de ‘romantische’ illusie die beide domeinen meent te kunnen
verzoenen, en vervalt hij anderzijds niet in een plat pragmatisme, dat een politiek voert ‘zonder
ideeën’.

1
2

Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 3.4.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 1.6.
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Hoofdstuk 3. ‘De trust der vaderlandsliefde’
De derde groteske waarin de naam Kant voorkomt, is ‘De trust der vaderlandsliefde’. Deze briljante
tekst, die even scherpzinnig contemporaine toestanden hekelt als hij fundamentele wijsgerige illusies
ontmaskert, verscheen voor het eerst in 1925 als afzonderlijke boekpublicatie in Du Perrons ‘Cahiers
van de Driehoek’. De datum van het ontstaan van deze groteske is niet bekend,1 maar we kunnen
ervan uitgaan dat ze niet vóór 1923 is geschreven. Dat valt op te maken uit een aantal referenties naar
historische gegevens, waarin gealludeerd wordt op gebeurtenissen tot 1923.2 Zo is er de vermoedelijke
allusie op de fascistische mars op Rome van oktober 1922.3 Voorts herinnert het door het personage
Pameelke gewraakte ‘Hof van Arbitrage’ (III, 9) aan de regeling van een grensgeschil tussen Albanië
en Joegoslavië, waartoe ‘in het kader van de Volkenbond’4 op 6 december 1922 een grenscommissie
werd opgericht om de grens tussen beide landen vast te leggen en aldus het conflict op vreedzame
wijze te regelen. De ‘internationale liga [...] ter bestrijding van de veneriese ziekten’ (III, 9) is
geïnspireerd op de in 1923 opgerichte ‘Union internationale contre le péril vénérien’. De figuur van
generaal Gourdot (III, 24) is waarschijnlijk een verwijzing naar de Franse generaal Henri Gouraud,
die in 1923 tot militair gouverneur van Parijs werd benoemd. Ook het gegeven van ‘het wijzigen van
de wet op de dienstplicht’ (III, 23), ten slotte, is waarschijnlijk aan de toenmalige actualiteit ontleend:
in mei 1923 maakte A. Devèze, minister van landsverdediging, bekend dat de militaire diensttijd
moest worden verlengd met het oog op de bezetting van het Ruhrgebied.5
Zoals gezegd is ‘De trust der vaderlandsliefde’ een uitermate boeiende tekst, die het zou verdienen
dat er een aparte, uitgebreide studie aan zou worden gewijd. Zo ambitieus is onze lectuur uiteraard
niet opgevat. Om binnen het vooraf geschetste kader te blijven, zullen wij onze aandacht in eerste
instantie vooral richten op de verwijzingen naar Kant die deze groteske bevat, en in het bijzonder op
een passage waarin Kant expliciet ter sprake komt. Zoals we zullen zien alludeert Van Ostaijen in
deze passage op een aantal grondgedachten uit Kants kennisleer. Vervolgens zullen we de héle groteske
in de bespreking betrekken, waarbij zal blijken dat de genoemde grondgedachten cruciaal zijn voor
een goed begrip van de centrale kentheoretische en historisch-politieke kwesties die in deze tekst aan
bod komen.
Voor we dat doen willen we er echter nog op wijzen dat Van Ostaijen ‘De trust der vaderlandsliefde’
zelf nadrukkelijk in de traditie van het groteske proza à la Mynona en Scheerbart situeert. In een brief
aan Stuckenberg van 9 september 1925 omschrijft hij ‘Vaderlandsliefde’ expliciet als ‘eine politische
Groteske und infolgedessen rein kritisch, so
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Cf. hierbij G. Borgers in III, 361; en P. Hadermann, Het vuur in de verte, 92.
Cf. hiervoor vooral G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 617.
Pameelke besluit zijn redevoering met: ‘Waar gaan wij heen? geen onzer zou positief kunnen antwoorden: Romam.’
(III, 10)
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 617.
Cf. hiervoor b.v. de Algemene geschiedenis der Nederlanden. Deel 14. Nieuwste tijd. Nederland en België 1914-1940,
322. Voor verdere aanwijzingen m.b.t. de datering zie G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 616-617.
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wie Mynona.’1 De titel van deze groteske vertoont volgens Hadermann ‘striking similarities’2 met die
van Mynona's ‘Unroman’ Die Bank der Spötter. Snoeck, van zijn kant, wijst erop dat Mynona in de
groteske ‘Schluss’ een personage laat uitroepen: ‘Kabbalisten aller Länder, vereinigt euch!’, zoals
Van Ostaijen Wybau in ‘De trust der vaderlandsliefde’ laat zeggen: ‘Chauvinisten aller landen,
verenigt u.’3 Snoeck vestigt ook de aandacht op de overeenkomst tussen de uitdrukkingen ‘Ein schöner
Krieg’ uit Scheerbarts roman Rakkox, der Billionär en ‘een oorlog als een droom’ (III, 9) uit ‘De trust
der vaderlandsliefde’.4 Ten slotte is in Scheerbarts ‘vlugschrift’ ‘Die Entwicklung des Luftmilitarismus’,
waar ook door Uyttersprot naar wordt verwezen5 en dat door Snoeck in zijn geheel wordt geciteerd,
sprake van ‘einen europäischen Militaristenkongress’6, wat doet denken aan het slot van ‘De trust der
vaderlandsliefde’, waar de zegevierende Europese militaristen hun ‘eerste lustrumfeesten’ (III, 25)
houden.

1. Pameelke: een ‘bewijsexemplaar voor Kant’
De eerste helft van ‘De trust der vaderlandsliefde’ bestaat bijna volledig uit drie in de directe rede
weergegeven redevoeringen, gehouden op ‘een zeer geheime vergadering van de bonzen der
konservatieve partij’ (III, 10). De sprekers daar zijn achtereenvolgens het kamerlid Pameelke, de prins
Alp-Alp en Dr. Erich-Carl Wybau, de ‘algemeen sekretaris der konservatieve partij’ (III, 11). Pameelke
wordt door Van Ostaijen ‘een geslaagd bewijsexemplaar voor Kant’ (III, 10) genoemd, en dit vanwege
het feit dat hij na zijn redevoering een leeg glas aan de lippen brengt in de overtuiging dat het vol is,
ervan ‘drinkt’ - en daarna nog steeds niet opgemerkt heeft dat het glas leeg was. Integendeel zelfs:
‘ten slotte deed hij nog “ha”, blijkbaar om de genoten verfrissing voldaan.’ (III, 10) Van Ostaijen
knoopt daar de volgende beschouwing aan vast:
Aldus het achtbare lid der eerste Kamer op zijn best: de realiteiten waren enkel subjektief
existent, d.w.z. zij waren existent naar gelang het subjekt aan hare existens vasthield;
inderdaad was elke realiteit slechts fiktie; maar de fiktie die door je eigen ik werd
uitgebouwd realiter existent. (III, 10)
Pameelkes overtuiging komt dus hierop neer dat enkel datgene werkelijk is wat door het subject als
dusdanig wordt erkend. Het subject wordt daarmee ‘maître souverain’ en kan vrijelijk zijn eigen
realiteit construeren. Deze opvatting vormt niet alleen de filosofische grondslag van Pameelkes
handelen, maar is zelfs ‘in het onderbewuste van het individu Pameelke [...] overgegaan, zodanig dat
Pameelke, een geslaagd bewijsexemplaar voor Kant,
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Geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 158.
P. Hadermann, Paul van Ostaijen and Der Sturm, 43-44.
III, 16. Cf. hierbij R. Snoeck, Paul Van Ostaijen en Paul Scheerbart in de Nederlandse letterkunde, 181-182.
Cf. R. Snoeck, Paul Van Ostaijen en Paul Scheerbart in de Nederlandse letterkunde, 204.
H. Uyttersprot, What's in a name? Schmoll en Scheerbart, 74-75.
Geciteerd in: R. Snoeck, Paul Van Ostaijen en Paul Scheerbart in de Nederlandse letterkunde, 244.
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niet anders zijn kon dan een zeer spekulatief politicus.’1 Hierbij rijzen twee vragen: waarom is Pameelke
‘een geslaagd bewijsexemplaar voor Kant’? En: waarom is hij dan ‘een zeer spekulatief politicus’?
Het hierboven beschreven voorval is strategisch gekozen, als typerend voorbeeld van de illusie
waaraan Pameelke ten prooi is. Pameelke meent te weten dat hij drinkt, zonder dat aan die overtuiging
een corresponderende ervaring beantwoordt. Zijn overtuiging is zo sterk dat ze, ook nadat hij had
moeten ‘gewaarworden’ dat ze niet gegrond is, moeiteloos overeind blijft. Dit voorval is kenmerkend
voor Pameelke - het toont hem ‘op zijn best’ - en laat vermoeden dat hij zich ook wat zijn andere
(bijvoorbeeld zijn politieke) overtuigingen aangaat niet stoort aan ‘tegenvoorbeelden’ uit de ervaring.
Dit is dan ook precies wat hem door Wybau, de derde spreker, wordt aangewreven:
U allen hebt nauwelijks een lach kunnen onderdrukken waar u hebt bemerkt dat de heer
Pameelke, na z'n voordracht, niet enkel deed alsof hij dronk, maar ook hoe hij, na deze
schijnhandeling, blijkbaar voldaan was alsof hij realiter een verfrissing zou hebben
genoten. Zo is de heer Pameelke ook in z'n gedachteleven, in de reële omzetting daarvan:
de politiek. (III, 13)
Zoals bekend is Kants kritische filosofie mede gegroeid in reactie op het dogmatisch rationalisme
van de in die dagen dominante school van Leibniz, die geloofde dat kennis niet afhankelijk is van
ervaring, maar voortvloeit uit niet verder te bevragen axioma's ‘from which a complete description
of the world can be derived’2. Kant merkt op dat de rede op grond van een dergelijke axiomatiek tot
de meest ongerijmde, hersenschimmige en onderling tegenstrijdige systemen kan komen. Hij wordt
dan ook niet moe te herhalen welke voorwaarden vervuld moeten zijn vooraleer men van kennis kan
spreken:
Zum Erkenntnisse gehören [...] zwei Stücke: erstlich der Begriff, dadurch überhaupt ein
Gegenstand gedacht wird (die Kategorie), und zweitens die Anschauung, dadurch er
gegeben wird; denn, könnte dem Begriffe eine korrespondierende Anschauung gar nicht
gegeben werden, so wäre er ein Gedanke der Form nach, aber ohne allen Gegenstand,
und durch ihn gar keine Erkenntnis von irgend einem Dinge möglich3.
In het geval van Pameelke is de tweede voorwaarde niet vervuld. Pameelkes overtuiging kan worden
weergegeven met de zin: ‘Ik heb zo-even gedronken’. Deze zin is welgevormd, maar in strijd met de
ervaring. Bijgegevolg kan hij als cognitieve zin niet worden ‘gevalideerd’. Hieruit blijkt: ‘Sich einen
Gegenstand denken, und einen Gegenstand erkennen, ist [...] nicht einerlei.’4 Het domein van het
denken is eindeloos veel groter dan dat van het kennen: ‘wir haben einen Verstand, der sich
problematisch weiter erstreckt, als [die Sphäre der
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III, 10. Mijn cursief.
R. Scruton, Kant, 14.
KdrV B 146. Cf. verder ook KdrV A 51/B 75 en A 58/B 83; R. Scruton, Kant, 17-18; J.-F. Lyotard, Le
différend, 68-71 en 99; id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 26; en id., Judicieux dans le différend,
220.
KdrV B 146. In Lyotards parafrase: ‘On ne peut pas dire: [...] Tout rationnel est réel.’ (Le différend, 120; zie ook
ibidem 83-84)
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Erscheinungen]’1. Als men dit niet inziet en ‘die Schranken der Sinnlichkeit’ (KdrV A 246/B 303)
negeert, verliest men zich in ‘blosse Gedankenformen ohne objektive Realität’ (KdrV B 148). Wie
meent kennis te kunnen verwerven ‘par-delà toutes les limites de la connaissance’2 is ten prooi aan
de transcendentale illusie,3 het complement waarvan de ‘Schwärmerei’ is: de overtuiging dat iets in
de aanschouwing gegeven wordt, terwijl dat niet het geval is.4 De overtuiging (de hersenschim, de
idée-fixe) overstemt in dat geval de met de overtuiging strijdige waarneming. Dit is bij Pameelke
duidelijk het geval. In de woorden van Wybau:
Pameelke [...] hoort tot dit merkwaardige slag mensen die doen alsof ze wat deden, een
handeling die geenszins zou zijn af te keuren, wanneer ze bij deze mensen niet korrelatief
verbonden was met een tweede handeling die daarin bestaat dat zij zelf overtuigd zijn
dat ze wat doen. (III, 12-13)
Zo is Pameelke dan inderdaad ‘een geslaagd bewijsexemplaar voor Kant’, meer bepaald voor Kants
kennisleer,5 en dat ongeveer op de manier waarop Swedenborg dat was in de Träume eines
Geistersehers. Dat hij ten prooi is aan de transcendentale illusie, maakt hem bovendien ook tot een
‘spekulatief politicus’. Theoretische kennis is volgens Kant immers speculatief, ‘wenn sie auf einen
Gegenstand, oder solche Begriffe von einem Gegenstande geht, wozu man in keiner Erfahrung
gelangen kann.’6 De tegenpool van speculatieve kennis is de kennis van de natuur, die ‘auf keine
andere Gegenstände oder Prädikate derselben geht, als die in der möglichen Erfahrung gegeben werden
können.’ (KdrV A 635/B 663) Deze laatste vorm van kennis is de enige die wij mensen kunnen
bereiken. Pameelkes vergissing bestaat erin dat hij ‘speculatieve’, dialectische zinnen voor cognitieve
zinnen houdt.7 Van Ostaijen spreekt in dit verband ook van Pameelkes ‘idealisme’: ‘Pameelke is een
zeer idealisties man, zowel in de courante als in de filosofiese betekenis van het woord. Hij is derwijze
door zijn idee bezeten dat hij de inhoud van, de konkrete aanleiding tot deze idee geheel vergeet.’
(III, 14)
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KdrV A 255. Zie ook J.-F. Lyotard, Le différend, 191.
J.-F. Lyotard, Le différend, 239. Zie in dit verband ook R. Scruton, Kant, 53; en R. Beardsworth, On the critical
‘Post’: Lyotard's Agitated Judgement, 78.
Zie hiervoor Deel I. Hoofdstuk 1.5.
‘Voir quelque chose par-delà toutes les limites de la sensibilité’ (J.-F. Lyotard, Le différend, 239). Zie verder ook
KdU A 124/B 125.
Van Ostaijens beroep op Kants kennisleer kan ook een verklaring bieden voor de vermoedelijke ontlening van de
naam Pameelke aan Jef van Pameelen, het hoofdpersonage van Benns toneelstuk Der Vermessungsdirigent, voor
het eerst verschenen in 1919 bij de uitgeverij van ‘Die Aktion’. Benns toneelstuk heeft immers als ondertitel
‘Erkenntnistheoretisches Drama’. Voorts heeft Pameelen het in zijn eerste claus over zijn (ook bij Pameelke
opmerkelijke) ‘Erlebnisunfähigkeit’. Pameelen treedt overigens ook op in een ander toneelstuk van Benn, te weten
‘Karandasch. Rapides Drama’, voor het eerst verschenen in Die Weissen Blätter in 1917. Zie hierbij: Gottfried
Benn, Prosa und Szenen, 322, 324 en 479-480; H. Uyttersprot, Paul van Ostaijen en zijn proza, 86; en G. Borgers,
Paul van Ostaijen. Een documentatie, 616.
KdrV A 634-635/B 662-663. Cf. ook J.-F. Lyotard, Le différend, 210.
Ook elders gebruikt Van Ostaijen het woord ‘spekulatief’ in de ‘kantiaanse’ zin. Zo b.v. in ‘Self-defence’: ‘het zijn
ten slotte spekulatieve bevestigingen, waarvan de mogelik gelukte bouw het spekulatieve niet wegneemt.’ (IV, 335)
En in ‘Breugel’: ‘Spijts het gevaar groot is van het spekulatieve “hineininterpretieren” bij dit systematiese onderzoek
van Breugel's tekeningen [...]’ (II, 344) Verderop in hetzelfde opstel bekritiseert hij bij de Brueghelkenner Tolnai
‘een zekere spekulatieve interpretatie van sommige details’ (IV, 347). Zie ten slotte ook IV, 350.
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2. ‘rechts’ en ‘links’
Pameelke is ook in politiek opzicht een ‘idealist’. Zijn opvattingen laten zich gemakkelijk herkennen
als behorende tot het traditionele ‘rechtse’ ideeëngoed, dat terug wil naar een mythische, ‘zuivere’
‘oorsprong’1 - historisch min of meer situeerbaar als de geïdealiseerde tijd vóór de opkomst van de
verlichtingsideeën. Kenmerkend voor dit ideeëngoed zijn de gehechtheid aan exclusieve lokale tradities
(van een ras, een natie, een volk) en het geloof in de superioriteit ervan, de vijandigheid tegen alles
wat - van binnenuit of van buitenaf - die tradities dreigt aan te tasten, het streven naar het herstel van
niet-democratische (‘despotische’2) machtsstructuren en de daarbij horende roep om een sterk gezag
en, naar ‘het volk’ toe, de eis van trouw en volgzaamheid.3
Dit alles herkennen we zonder moeite in de opvattingen van Pameelke en zijn conservatieve
geestesgenoten, of ze nu uit Teutonia of Fochanije - doorzichtige verwijzingen naar Duitsland en
Frankrijk - komen. Pameelke is een reactionair; hij wil terug naar ‘de goede oorsprong’, en verdedigt
dan ook de ‘oeroude begrippen, waarin de mensen van oudsher hun vertrouwen hebben gesteld’4.
Vanuit eenzelfde overtuiging pleit de prins Alp-Alp voor het zuiver houden van ‘de begrippen van
staat, natie en volk [...] naar het affekt dat de traditie in ze heeft ontwikkeld’ (III, 10). De zuiverheid,
de traditie en de oorsprong zijn exclusief: ze betreffen immers uitsluitend het ‘eigen’ Teutoonse volk,
dat superieur heet en door de prins daarom ‘de godbegenadigde rol van wereldgenezer’ (III, 10) krijgt
toebedacht. Uit dit uitgangspunt volgt dat er twee soorten vijanden zijn: vreemde mogendheden, en
de eigen linkerzijde.
De eersten bedreigen de ‘integriteit’ van de eigen natie van buitenuit. Als verdedigingsmiddel tegen
die dreiging is het voeren van oorlog perfect legitiem, ja zelfs onafwendbaar.5 Als ‘wij’ (‘de natie’
(III, 8), ‘ons volk’ (III, 10), ‘ons ras’ (III, 10)) de enige ‘goeden’ zijn, zijn ‘de anderen’
noodzakelijkerwijze de ‘slechten’ (‘de vijand’ (III, 9)), zodat een oorlog tegen hen altijd rechtvaardig
(een ‘goede oorlog’ (III, 23)) is en geen aanleiding of reden behoeft. De geschiedenis bewijst, aldus
Pameelke, dat ‘de niet-in-staat-van-verval-verkerende volken [...] er dan ook vaak maar zonder
voorwendsel op af gingen.’ (III, 9) De
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Cf. J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 38 en 81; id., In een systeem van labyrinten, 150; en G.
Bennington, Lyotard: Writing the Event, 115 en 156. Eerder hadden we gesproken van het reactionaire ‘streven
naar het daadwerkelijke herstel van de dominantie van wat Lyotard de “traditionele narratie” noemt en van een
“sentimentele consensus” rond in verhalen ingebedde jaartallen, plaats- en heldennamen’ (Deel I. Hoofdstuk 2.6.1.;
zie ook verder aldaar).
‘despotisch’ wordt hierbij als tegengesteld gedacht aan ‘republikeins’. Over het verschil tussen beide zie J.-F.
Lyotard, Le différend, 223-224; id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 68-69; en Deel I. Hoofdstuk 2.6.1.
Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Le différend, 213; id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 74-76; en G. Bennington,
Lyotard: Writing the Event, 155-156.
III, 8.; mijn cursief. Offermans wijst er dan ook terecht op dat ‘De trust der vaderlandsliefde’ opent met ‘een soort
droom van de conservatieve rede’ (Heerlik zwansen, 223).
Zie in dit verband ook J.-F. Lyotard, Le différend, 226; id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 59; en G.
Bennington, Lyotard: Writing the Event, 156.
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ondergang of rampspoed van een vreemde natie hoeft geen aanleiding te geven tot medeleven of enige
vorm van solidariteit - wel integendeel:
moet elk oprecht en waarachtig vaderlander zich niet verheugen, wanneer de statistieken
hem bewijzen dat de kwaal der veneriese ziekten in de buurstaten buitengewone
uitbreiding neemt? Was het nou niet moedwillig de energie ener natie te ondermijnen,
wanneer men het volk anders dan door leedvermaak ging interesseren aan het lot der
ongelukkige buurvolkeren? (III, 9)
Deze retorische vragen brengen ons bij de tweede dreiging voor ‘de natie’ in de ogen van de
conservatieven. Zoals Pameelke in de geciteerde passage impliciet erkent zou men in de rampspoed
die een ander volk treft, niet zozeer het lijden van ‘vreemden’ en ‘vijanden’ kunnen zien dan wel het
lijden van ‘andere mensen’. Anders gezegd, men zou dat lijden kunnen zien in het licht van de
geschiedenis van de mensheid als geheel (cf. Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in
weltbürgerlicher Absicht), en met name van de vooruitgang van de mensheid naar eeuwige vrede en
totale emancipatie.1 Dit is het ideeëngoed van ‘links’, dat in bijna elk opzicht radicaal tegengesteld
is aan dat van ‘rechts’. Zo heeft ‘links’ een project, wat een gerichtheid op een in de toekomst te
realiseren doel impliceert, terwijl ‘rechts’ terug wil naar een oorsprong en dus op het verleden gericht
is.2 Het subject van het ‘linkse’ project is ‘de’ mens, tot welk volk of ras hij ook behoort. In die optiek
zijn lokale tradities alleen maar obstakels voor de te realiseren universaliteit, die dan ook maar beter
worden geëlimineerd.3 Aangezien er maar één mensheid is, is elke oorlog per definitie een burgeroorlog
en moet er worden gestreefd naar een blijvende vrede (cf. Kant, Zum ewigen Frieden) en een vreedzame
regeling van conflicten door arbitrage.4 Het streven naar universele emancipatie en rechtvaardigheid
neemt verschillende gestalten aan. Zo is er op politiek vlak het streven naar een republikeinse
staatsvorm op grond van het autonomiebeginsel5 - het streven naar een ideaal van zelfbestuur en, dus,
medezeggenschap voor iedereen. Aan het ideaal van de sociaal-economische ontvoogding voor
iedereen
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‘une histoire de l'humanité tout entière, le récit de son émancipation, de portée internationale, sans racines populaires,
cosmopolite.’ (J.-F. Lyotard, Le différend, 213) Zie verder ook id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 47; en
id., Histoire universelle et différences culturelles, 560. Beide doelen zijn volgens Kant trouwens onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Zie hiervoor: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, A 398.
Cf. hiervoor onder andere J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 38, 70 en 82; en G. Bennington,
Lyotard: Writing the Event, 115.
Lyotard: ‘[l]es grands récits de légitimation qui caractérisent la modernité occidentale [...] concernent precisément
le “dépassement” de l'identité culturelle particulière vers une identité civique universelle.’ (J.-F. Lyotard, Le
postmoderne expliqué aux enfants, 59-60) Zie verder ook ibidem 92; id., Le différend, 223-224; id., Histoire
universelle et différences culturelles, 566; en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 155-156.
Kant stelt hiervoor met name de oprichting voor van ‘einen Völkerbund [...] wo jeder, auch der kleinste, Staat seine
Sicherheit und Rechte [...] von einer vereinigten Macht, und von der Entscheidung nach Gesetzen des vereinigten
Willens, erwarten könnte.’ (Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlichter Absicht, A 399; zie ook
ibidem A 402) In 1920, kort voor het ontstaan van ‘De trust der vaderlandsliefde’, werd inderdaad een poging
daartoe ondernomen. Zoals we in het begin van dit hoofdstuk hebben gezien blijkt de reactionair Pameelke zich in
hoge mate te storen aan dit ‘verlichte’ initiatief en de principes die eraan ten grondslag liggen.
Cf. hiervoor Hoofdstuk 1.4.
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beantwoordt het streven naar een rechtvaardige herverdeling van de goederen en een bescherming
van de zwakkeren door een sociale wetgeving.
Het ‘linkse’ project, dat gedragen wordt door de ‘klassieke’ verlichtingsidealen, gaat dus lijnrecht
in tegen zowat het hele ‘rechtse’ ideeëngoed. Het is dan ook normaal dat de rechterzijde er zich uit
alle macht tegen verweert. Vanuit haar perspectief zijn de ‘linksen’ regelrechte booswichten:
‘volksopruiers’1, ‘gemene ploerten’, ‘het internationale janhagel’ (III, 8). Omdat ze de natie niet als
de hoogste idee erkennen, worden ze afgeschilderd als ‘verkochten’ (III, 9), ‘landverraders’ en
‘vaderlandsloos gespuis’ (III, 23) - overigens een beproefde tactiek van rechts2 - en wordt hun politieke
bedrijvigheid gelijkgesteld met ‘staatsgevaarlike propaganda’ (III, 23), die ‘de energie ener natie’3
ondermijnt en ‘uitputting en dekadentie van het ras’4 veroorzaakt. Onder ‘decadentie’ blijkt Pameelke
meer in het bijzonder te verstaan: de ‘moderne’, door het streven naar de realisering van de ideeën
van vrijheid, rechtvaardigheid en de republikeinse wereldstaat gemotiveerde verwezenlijkingen als
een internationaal ‘Hof van Arbitrage’ (III, 8-9), ‘een internationale liga [...] ter bestrijding van de
veneriese ziekten’ (III, 9) en het invoeren van een ‘sociale wetgeving’ (III, 9). Om het ‘volk te
regenereren’ (III, 9) moeten die verwezenlijkingen ongedaan worden gemaakt: alle op emancipatie
gerichte maatregelen moeten worden afgeschaft, en het gezag van de ‘te zwakke overheid’ (III, 8)
moet worden versterkt opdat ‘ons volk weer naar ons zou luisteren’ (III, 10). Het spreekt vanzelf dat
‘rechts’ daarbij geen rekening wenst te houden met de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens, een van de grote documenten van de Verlichting (‘Waar zijn onze traditionele foltertuigen’
(III, 19)). Voorts willen ‘de conservatieven’ alle internationalisme en pacifisme - termen die in de
oren van Pameelke en Alp-Alp een duidelijk pejoratieve bijklank hebben (cf. III, 8-11) - de kop
indrukken, ‘de eeuwige waarden der natie’ (III, 22) in eer herstellen en, in overeenstemming met de
overtuiging dat ‘de oorlog de toestand der volmaaktheid’ (III, 9) is, ‘de strijdlustigheid’ (III, 17)
aanwakkeren.
Het conflict zoals dat aan het begin van ‘De trust der vaderlandsliefde’ wordt geschetst is dus een
‘klassiek’ conflict tussen ‘archaïsche’ opvattingen en verlichtingsidealen of - in Lyotards terminologie
- tussen de traditionele narratie en de grote emancipatievertellingen van de moderniteit.5 Van Ostaijens
sympathieën liggen duidelijk aan de kant van het ‘moderne project’, waarin hij zich met zijn vroege
politieke opvattingen en zijn engagement als activist en communist per slot van rekening nadrukkelijk
had ingeschreven. Toch bekritiseert hij nu links zowel als rechts, als zijnde ten prooi aan een
‘transcendentale illusie’ - als, in Van Ostaijens termen, verblind door ‘idealisme’. Beide posities
moeten dus worden verlaten, en dat kan - zoals we in 4. en 5. nog zullen zien - op twee manieren:
een ‘cynische’ en een ‘kritische’.
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Een term die we ook al in ‘Het gevang in de hemel’ hadden aangetroffen ter aanduiding van de ‘linkse’ voormannen.
(Cf. III, 43)
‘Les Gauches ... sont toujours accusées de ruiner la patrie’ (J.-F. Lyotard, Le différend, 213).
III, 9. Zie ook III, 8.
III, 10. Zie ook III, 17.
Cf. onder andere J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 81-82.
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3. ‘Overtuigingen’
Zoals gezegd is Pameelke ook in zijn politieke opvattingen een ‘idealist’. Zijn vergissing is niet dat
hij met betrekking tot het historisch-politieke gebruik maakt van niet-cognitieve zinnen, want dat is
op zich perfect legitiem, ja zelfs noodzakelijk. Met betrekking tot het historisch-politieke heeft de
cognitieve zin immers ‘weinig te zeggen’,1 zodat moet worden teruggegrepen naar ‘d'autres familles
de phrases’2. De ‘politieke illusie’ begint waar deze niet-cognitieve zinnen voor cognitieve worden
gehouden, dat wil zeggen waar ervan wordt uitgegaan dat ze een reële referent hebben of kunnen
krijgen. Het is deze dwaling die Van Ostaijen met de term ‘idealisme’ aanduidt.
Dit ‘idealisme’ dreigt zoals we weten vooral bij ‘dialectische’ zinnen die, zoals cognitieve zinnen,
logisch welgevormd zijn, maar waarvan het object niet op een directe wijze in de aanschouwing
gepresenteerd kan worden. Alleen het verschil naar de presentatieregels laat ons toe om ‘le cognitif
du théorétique en général’3 te onderscheiden. Wie het met die regel van de aanschouwelijke presentatie
echter niet zo nauw neemt, zal dan ook onvermijdelijk ‘dialectische’ en ‘cognitieve’ zinnen door
elkaar halen.4 Wie enigszins vertrouwd is met de eerste Kritik, weet dat Kant daar telkens opnieuw
aan het gevaar voor die verwarring probeert te herinneren. Dat gevaar is zeer groot en kan nooit
helemaal worden uitgeschakeld, aangezien het ‘sehr anlockend und verleitend ist, sich dieser reinen
Verstandeserkenntnisse und Grundsätze allein, und selbst über die Grenze der Erfahrung hinaus, zu
bedienen’5 en te oordelen over ‘Gegenstände [...], die uns doch nicht gegeben sind, ja vielleicht auf
keinerlei Weise gegeben werden können.’ (KdrV A 63/B 88) Het is juist om aan deze verleiding
weerstand te kunnen bieden en om de eruit voortvloeiende illusies te kunnen ontmaskeren dat Kant
de regel van de kennis zo scherp formuleert - ‘opposée aux vains espoirs, aux fausses promesses, aux
prophéties.’6
Het is duidelijk dat Pameelke in het begin van ‘De trust der vaderlandsliefde’ ten prooi is aan ‘une
illusion transcendentale dans le domaine politique’7. Als ‘idealist’ koestert hij ‘overtuigingen’ die
niet door de ervaring worden bevestigd en er vaak zelfs regelrecht mee in strijd zijn. Omdat hij zijn
politieke praxis op deze overtuigingen fundeert, kan die alleen maar verblind en illusoir zijn. Een
dergelijke ‘verblinde’ praxis wordt overigens niet alleen in
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Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 1.5.
J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 51.
J.-F. Lyotard, Le différend, 99. Zie ook ibidem 191.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 1.5.
Cf. KdrV A 63/B 87. Zie ook KrdV A 60-61/B 85.
J.-F. Lyotard, Le différend, 232-233. Zie ook id., L'enthousiasme, 47-48; id., Introduction à une étude du politique
selon Kant, 114; en Deel I. Hoofdstuk 1.5.
J.-F. Lyotard, L'enthousiasme, 48. Cf. ook F. van Peperstraten, Inleiding tot de Nederlandse uitgave [van
L'enthousiasme], 20.
In overeenstemming met onze bevindingen wijst ook Borgers erop dat Pameelke ‘iedere distantie tot zijn ideeën
mist en ze derhalve voor realiteiten gaat houden.’ (Paul van Ostaijen. Een documentatie, 615)
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‘De trust der vaderlandsliefde’ maar ook in verscheidene andere grotesken waar ‘idealisten’1 een
hoofdrol spelen, aan de kaak gesteld. Van Ostaijen probeert er te laten zien dat de ‘reële omzetting’
van illusoir-idealistische overtuigingen niet alleen tot absurde maar ook en vooral tot vernietigende,
‘terroristische’ effecten in de empirie kan leiden - voor het (de) personage(s) zelf, en/of voor de wereld
waarin de idee gerealiseerd dient te worden. Die vaststelling wordt tot een van de centrale inzichten
van de ‘gedesillusioneerde’ Van Ostaijen.
Aangezien de werkelijkheid per definitie niet aan het ideële kan beantwoorden, leidt elk streven
naar het verwerkelijken van een idee in het beste geval tot het negeren van de werkelijkheid en in het
slechtste geval tot (een poging tot) de vernietiging ervan, omdat ze telkens weer ontoereikend blijkt
te zijn voor de nagejaagde idee. Om een dergelijke handelwijze te legitimeren baseert het ‘idealistische’
discours zoals dat ook door Pameelke wordt gehanteerd zich op de ‘platonische omkering’: de ideële
wereld (het object van ‘dialectische’ uitspraken) wordt tot de ‘eigenlijke’, ‘wezenlijke’ wereld
uitgeroepen, terwijl de wereld zoals hij ons gegeven wordt systematisch wordt gediskwalificeerd als
‘oppervlakkig’ en ‘onwezenlijk’.2 In Van Ostaijens grotesken is de consequentie van het ‘idealisme’
dan ook vaak dat de concrete werkelijkheid op de een of andere manier ‘buitenspel’ wordt gezet3 en
door het op hersenschimmige redeneringen gestoelde optreden van de idealistische personages vaak
op vreselijke wijze geweld wordt aangedaan. Zo heeft Pameelke alleen aandacht voor zijn streven
naar het door hem nagejaagde ‘herstel’ van de ‘Vaderlandse Idee’, ook al gaat elke poging om dat
herstel in de concrete werkelijkheid door te zetten, onvermijdelijk gepaard met groot leed en zinloze
vernietiging (oorlog, uitbuiting, onvrijheid, ...). Omdat die laatste effecten toch ‘maar’ betrekking
hebben op de ‘oppervlakkige’, niet-ideële werkelijkheid, zinken ze in Pameelkes ogen bij zijn verheven
doelstelling in het niet.4 Door die verblinding kan de idealist à la Pameelke dan ook niet anders dan
gevaarlijk worden genoemd. Dat blijkt ook uit de ideeën en het optreden van andere ‘idealistische’
personages die Van Ostaijens creatieve proza bevolken. Zo hadden we in onze bespreking van ‘Het
gevang in de hemel’ al gezien hoe nr. 200 probeert om ten allen
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Ook elders is er al op gewezen dat veel van Van Ostaijens groteske personages net als Pameelke ‘idealisten’ zijn.
Uyttersprot spreekt van ‘maniakale wezens die allen door een idée fixe, een dwangidee bezeten zijn’, en noemt ze
daarom ‘in feite allemaal idealisten.’ (H. Uyttersprot, Paul van Ostaijen en zijn proza, 106) Offermans heeft het
over ‘monomanen, bezeten door een idee-fixe of een alles bepalend ideaal’ (Heerlik zwansen, 215). Bij Beekman
heet het: ‘Most of the characters [in Van Ostaijen's grotesques] are radical logicians of a perverse idealism.’
(Homeopathy of the Absurd, 59) Ter illustratie verwijst hij naar de hoofdfiguren uit ‘De trust der vaderlandsliefde’,
‘Werk en spaar!’, ‘Het bordeel van Ika Loch’, ‘Het gevang in de hemel’, ‘De generaal’ en ‘Mechtildis, die goede
meid’, die hij alle ‘radical idealists’ (ibidem 60) noemt. Zie ten slotte ook id., Beekman, Patriotism, Inc. and Other
Tales, xv.
Cf. hierbij ook Hoofdstuk 2.4. en Deel I. Hoofdstuk 2.1.1.
Dat wordt ook door Beekman opgemerkt, waar hij het naar aanleiding van Van Ostaijens grotesken heeft over ‘de
eindbreuk tussen taal en realiteit’. Hij verklaart die als volgt: ‘De uitspraak van het verstand kan, geholpen door
dialektiek, casuïstiek en syllogistisch redeneren, het bestaan van de realiteit loochenen.’ (In Illo Tempore, 146)
Onze terminologie laat een preciezere diagnose toe: wij hebben in dit verband gesproken van een onrechtmatig
gebruik van dialectische zinnen, waar enkel cognitieve zinnen bevoegd zijn.
Vergelijk hiermee Hadermann: ‘De overtuiging, de idée-fixe, maakt de mensen voor al het overige blind.’ (Paul
van Ostaijens grotesk panopticum, 227)
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prijze zijn ‘ideaal te realiseren’1. Hij schrikt er niet voor terug om met het oog daarop een moord te
plegen en is zonder meer bereid om, indien dat voor de realisering van zijn ideaal nodig zou blijken,
nog meer misdrijven te begaan.2 De botsing tussen zijn ‘idealisme’ en de werkelijkheid voert hem
uiteindelijk naar zijn ondergang. Een ander voorbeeld van een (voor zichzelf en zijn omgeving)
‘gevaarlijke’ idealist is de hoofdfiguur van ‘De generaal’.3 Diens diagnose wordt scherp gesteld door
Alie Blokhuis. De termen waarin zij ‘De generaal’ samenvat, klinken ons na onze lectuur van ‘De
trust der vaderlandsliefde’ in het licht van Van Ostaijens kritiek op het ‘idealisme’ erg vertrouwd in
de oren: ‘De generaal [...] zet uiteen wat oorlog volgens hem in wezen is en legt uit hoe hij door een
leger-indeling op erotische basis zijn ideale oorlog denkt te verwezenlijken.’4 Ook de generaal blijkt
een ‘idealist’ (‘een Plato-typus, pessimisties idealisme’5) die ernaar streeft om een idee (‘de ideële
oorlog’ (III, 206)) te verwerkelijken - die, zoals Van Ostaijen het uitdrukt: ‘droomde de idee oorlog
in de natuur, in de wereld buiten ons, om te zetten.’ (III, 199).6 Daarbij wordt opnieuw de ideële
wereld tot de waarachtige, ‘wezenlijke’ wereld uitgeroepen, die dan ook voorrang verdient op de
reële, waarneembare wereld. Meer concreet is volgens de generaal de oorlog zoals wij die kennen
een ‘ontaarding’ van ‘wat de oorlog feitelik is’7.
Interessant aan (het in oktober-november 1919 geschreven) ‘De generaal’ is dat het op zeer
herkenbare wijze refereert aan Van Ostaijens filosofische lectuur uit die tijd. Zoals men uit de vorige
alinea al had kunnen opmaken laat Van Ostaijen zich in deze groteske sterk door platonisch
gedachtegoed inspireren. Hadermann, die in Het vuur in de verte een aparte bespreking wijdt aan Van
Ostaijens ‘platonisme’, ziet als belangrijkste ‘bronnen’ van ‘De generaal’ de Phaidros en het
Symposion.8 Van Ostaijen moet in het najaar van 1919 echter ook de Phaedo hebben gelezen, en van
die lectuur in niet geringe mate onder de indruk zijn gekomen. Getuige hiervan zijn 19 oktober 1919
gedateerde brief aan Jozef Cantré: ‘Kent gij de Phaidoon van Platoon? Daarin staat ook reeds duidelijk
wat wij bedoelen.’9 Het is precies
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III, 45. Zie in dit verband Hoofdstuk 1.5.
Zo denkt nr. 200 tijdens zijn voorarrest na de moord op de ‘paap-impresario’: ‘Word ik nog eens in mijn leven op
vrije voeten gesteld, dan ben ik verplicht nog een moord te begaan om mijn goed recht te doen zegevieren.’ (III,
46)
Er zij terloops op gewezen dat ook ‘De generaal’ nogal wat reminiscenties aan Scheerbarts proza bevat. Zie hiervoor
P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 108; H. Uyttersprot, What's in a name? Schmoll en Scheerbart, 72;
E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 191-192; en R. Snoeck, Paul van Ostaijen en Paul Scheerbart in de
Nederlandse letterkunde, 58, 84, 90 en 205. Van Ostaijen zou zich in deze groteske met name door Rakkox der
Billionär hebben laten inspireren.
A. Blokhuis, Het leger en de liefde, 234. De cursivering van ‘in wezen’ en ‘verwezenlijken’ is van mij.
III, 196. Elders zegt de generaal: ‘Ik heb nog zin voor de idee.’ (III, 206) Van Ostaijens omschrijving van de generaal
als een ‘platonisch pessimist’ is vermoedelijk geïnspireerd door Blühers Die Rolle der Erotik, waarin onder meer
sprake is van ‘het platonisch pessimisme, dat de wereld slecht noemt omdat ze van de “idee” verschilt’ (A. Blokhuis,
Het leger en de liefde, 248).
Zie ook verder: ‘Ik wil het begrip oorlog in de buitenwereld uitbrengen [...] ik werp de asketiese idee weg om de
idee in de werkelikheid om te zetten.’ (III, 211)
III, 199. Of nog: ‘De aktuele oorlogen zijn vervlakking van de idee oorlog.’ (III, 205; zie verder ook III, 206 en
211) Ook Blokhuis wijst erop dat de generaal graag met ‘de schijn-wezen tegenstelling’ opereert. (Het leger en de
liefde, 235 en 237) Zie verder ook E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 37.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 216. Over het ‘platonisme’ in ‘De generaal’ zie verder ook E.M. Beekman,
Homeopathy of the Absurd, 38; en A. Blokhuis, Het leger en de liefde, 257.
Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 248. Met ‘wij’ bedoelt Van Ostaijen zichzelf en
zijn Antwerpse ‘weggenoten’. Zie bij de geciteerde passage ook J. Bogman, De stad als tekst, 127
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in de Phaedo dat Plato Socrates de opvatting laat verdedigen dat ‘de zuivere werkelijkheid’1 de wereld
van de idee is. Om die te kennen, mag de ziel alleen op het denken vertrouwen en niet op de zintuigen,
omdat ‘de aanschouwing door middel van de ogen vol bedrog is, vol bedrog ook die door middel van
de oren en de andere zintuigen’2. We herkennen hierin moeiteloos de denkstijl van de generaal, die
eveneens de zinnelijke wereld afwijst ten voordele van de hersenschim. Het is tegen deze ‘omkering’
dat Kants eerste Kritik ten strijde trekt.3
Voorts bevat ‘De generaal’ een aantal door Blokhuis opgespoorde verwijzingen naar de toen
modieuze filosofische geschriften van Hans Blüher en Max Scheler. Die verwijzingen blijken volledig
in dezelfde lijn te liggen. Ook de filosofische opvattingen van Blüher en Scheler zijn immers gestoeld
op de ‘platonische omkering’. Zo beroept Blüher zich in Die Rolle der Erotik op de platonische
gedachte dat ‘de wereld als veelheid der steeds weer komende en gaande dingen ten opzichte van de
als eenheid gedachte idee slechts van secundaire waarde’4 is, en komt hij op grond hiervan ‘tot de
these dat datgene wat het gewone verstand als het werkelijke beschouwt, juist het niet-zijnde is.’5
Scheler, van zijn kant, presteert het om in zijn Der Genius des Krieges de ‘ware’ oorlog als een
‘positief verschijnsel’6 voor te stellen. Hij beweert hiermee in te gaan tegen een wereldbeschouwing
die ‘niet tot de kern van de verschijnselen doordringt.’7
Ook bij de generaal gaat het streven naar de realisering van de idee gepaard met een absolute
minachting voor de consequenties van dit streven in de empirie. Dit verklaart dat hij de oorlogen die
ertoe geleid hebben dat hij ‘de dood van 100.430 mensen te verantwoorden’ (III, 195) heeft, kan
afdoen als ‘spel’ en ‘luim’ (III, 195), of dat hij achteloos kan vertellen hoe hij in een van zijn veldslagen
‘20.431 man’ (III, 199) opofferde. De reële gruwel van de oorlog is voor hem slechts een oppervlakkige
schijn, die de ‘wezenlijke’ werkelijkheid - de ideële - versluiert: ‘hoort gij het gejammer van de
overwonnenen over de wreedheid van de overwinnaars. Dat is een volslagen gebrek aan kennis van
het begrip oorlog.’ (III, 199-200) Net als Pameelke is ook de generaal een ‘subliem politicus’, omdat
hij bereid is om de empirie daadwerkelijk te slachtofferen met het oog op de realisering van de idee.8
Hij komt daar ook rond voor uit:
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Plato, Phaedo, 138
Plato, Phaedo, 162. Op het belang van deze grondgedachte uit de Phaedo wordt overigens ook door Reynaert
gewezen. (Cf. Het mystieke bij Paul van Ostaijen, 46)
Kant ziet er zich dan ook toe gedwongen om, zij het op niet onwelwillende toon, Plato - ‘der erhabene Philosoph’
- in de eerste bladzijden van de ‘Transzendentale Dialektik’ ‘op zijn plaats te zetten’. (Cf. KdrV A 313f/B 370f)
Zie verder ook Deel I. Hoofdstuk 2.1.1.
A. Blokhuis, Het leger en de liefde, 248
A. Blokhuis, Het leger en de liefde, 248. Overigens beroept Blüher zich hierbij met name op de Phaedo. (Cf. hiervoor
ibidem 247). Over Van Ostaijen en Blüher zie ook J. Bogman, De stad als tekst, 118-119
A. Blokhuis, Het leger en de liefde, 243
A. Blokhuis, Het leger en de liefde, 244
Over een ‘sublieme politiek’ zie Deel I. Hoofdstuk 2.6.1.
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De martialiteit is een ding van laatste einde zoals de esthetiese hang. Haar realisering is
moeilijk. [...]. Haar realisering vergt menselevens. Ik ben martiaal en vind dat helemaal
niet wichtig. Zijt gij een kunstenaar dan wilt gij zeker uw leven voor de kunst opofferen.
Ik ben martiaal en doe dat graag voor de oorlog. [...] De martialiteit meent verder dat
men ook het leven van zijn kameraden en ondergeschikten gaarne opoffert.1
Een ander opvallend voorbeeld van een ‘idealistisch’ personage dat gevaarlijk is voor het ‘reële’, is
uiteraard Ika Loch, die wel een allegorische incarnatie lijkt van het hierboven beschreven ‘dogmatische
Verfahren der reinen Vernunft, ohne vorhergehende Kritik ihres eigenen Vermögens’ (KdrV B 35).
Het systeem dat ze gebruikt om hoer en klant te koppelen, leidt alleen maar tot frustratie. Desondanks
verkeert ze ‘in de overtuiging [...] de steen der wijze hoerewaardinnen te bezitten’2, en weet ze ten
slotte zelfs het grootste gedeelte van haar clientèle van haar gelijk te overtuigen door hen de intussen
bekende ‘idealistische’ redenering voor te houden dat de waarneembare werkelijkheid (in casu de
reële erotische wensen en verlangens van de klanten) de ‘oppervlakkige’ is, en dat enkel haar schema
het vermag om ‘het wezen van hun driftleven te ontsluieren’3. Zo slaagt zij erin ‘een zelfs niet
oppervlakkige, wel een niet existerende wens als existent op te dringen’ (III, 37) en haar klanten tegen
hun werkelijke belangen in te laten handelen.4
Zoals gezegd zijn de idealistische ‘overtuigingen’ van de personages vaak ook voor die personages
zelf gevaarlijk, en lopen hun lotgevallen geregeld uit op verminking of, vaker nog, de dood.5 Een
voorbeeld hiervan is de korte groteske met de sprekende titel ‘Overtuigingen’, waar een
trekharmonicaspeler zo verblind en zonder reserve opgaat in zijn harmonicaspel dat het letterlijk
verminkende gevolgen heeft, doordat hij zich ‘de arm van de romp rukte’6 (III, 101). Met andere
personages loopt het nog slechter af. Nr. 200 uit ‘Het gevang in de hemel’ wordt terechtgesteld. De
generaal pleegt zelfmoord,7 net als de hoofdpersonages uit ‘De noodlottige historie van Scholem
Weissbinder’, ‘De overtuiging van notaris Telleke’8 en ‘De gehouden hotelsleutel’.9 Pameelke brengt
het er heel wat beter van
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III, 204. Mijn cursief.
III, 33. Mijn cursief.
III, 36. Mijn cursief.
Herinneren we in dit verband ook aan onze bespreking van Van Ostaijens kritiek op de werkelijkheidsconstructie,
die de werkelijkheid als gebeuren onderdrukt. (Cf. Hoofdstuk 1.3.)
Cf. hierbij ook H. Uyttersprot, Paul van Ostaijen en zijn proza, 106f; en C. Offermans, Heerlik zwansen, 215-217.
Een ander voorbeeld van een spel dat met grote overtuiging en even verminkende gevolgen wordt gespeeld, is het
voetbalspel uit ‘Waarachtige voetbalkamp’, waar een fanatieke ‘linksbinnen’ de doelman met een keihard schot
onthoofdt. (III, 117-118)
Daarbij wordt nadrukkelijk gesuggereerd dat de zelfmoord het gevolg is van de botsing tussen realiteit en ideaal.
Zo verklaart de generaal zelf: ‘Ik ben een wrak. Ik heb mijn idealen niet kunnen doorzetten.’ (III, 199) Over de
zelfmoord van de generaal zie ook E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 39 en 60; en A. Blokhuis, Het leger
en de liefde, 252-253 en 271. Overigens kan de zelfmoord van de generaal gelezen worden als een verwijzing naar
de Phaedo, waar immers wordt betoogd dat de ware filosoof zich tot zelfmoord aangetrokken voelt omdat de ziel
alleen na de dood, zuivere kennis van de ideeën kan verwerven. (Cf. hierbij Plato, Phaedo, 130-134 en 159)
Mijn cursief.
Zelfmoord en doodsverlangen zijn overigens van meet af aan belangrijke motieven in Van Ostaijens creatieve werk.
We geven hier, ter illustratie, enkele van de meest treffende voorbeelden, waaruit meteen ook zal blijken in welke
diverse contexten deze motieven opduiken. In het romanfragment ‘De jongen’ koestert de jeugdige hoofdfiguur
Cor Hes zelfmoordfantasieën (‘zelfmoord kwam dikwels in zijn voorstellingen voor’ (III, 343)), en voelt hij
sympathie, ‘[t]oen hij in een krant las dat een dichter zelfmoord gepleegd had’ (III, 343). In het korte tijd later
geschreven ‘Jus primae noctis’ wordt de zelfmoord afgewezen als ‘een onoverwonnen standpunt of een rechute in
infantilisme.’ (III, 183) In ‘Intermezzo’ wordt aan wie het niet eens kan zijn met de door God gepresenteerde
theatervoorstelling de mogelijkheid geboden een revolver te kopen en zich voor het hoofd te schieten. (Cf. III, 266)
In ‘De bende van de stronk’ probeert het personage Léon Baudet (vruchteloos) zelfmoord te plegen. (Cf. III, 279)
‘Barbaarse dans’ loopt uit in ‘een soort filosofische zelfmoord’ (P. Hadermann, Het vuur in de verte, 216; cf. I,
199). De met de hand geschreven bladzijde uit de ‘Opdracht aan Mijnheer Zoënzo’ bevat de zin: ‘Lieber Heinz,
willst du mich zum Selbstmord treiben?’ (II, 17) Verwijzen we ten slotte ook naar het ogenschijnlijk speelse gedichtje
over de ‘Zelfmoord des zeemans’ (mijn cursief). Zie in dit verband verder G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 108 en 278; E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 52 en 65; P. Hadermann, De kringen naar
binnen, 97, 99 en 101; id., Het vuur in de verte, 208 en 216; id., Un pionnier de l'avant-garde en Flandre, 27; id.,
De modernistische doorbraak, 307-309; id., Paul van Ostaijens grotesk panopticum, 225 en 228; H. Uyttersprot,
Uit Paul van Ostaijens lyriek, 62; P. de Vree, Paul van Ostaijen opnieuw onder de psychologische loep, 12; en id.,
Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 86 en 138; H.A. Gomperts, Van Ostaijen, 124; A. Blokhuis, Het leger en de
liefde, 258-259; en C. Offermans, Heerlik zwansen, 208 en 216.
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af, maar dat lijkt vooral samen te hangen met het feit dat hij al kort na het begin van de groteske onder
de invloed komt van de cynische Wybau en als gevolg hiervan ‘gedesillusioneerd’ raakt. Toch was
zijn idealisme ook voor hem potentieel niet ongevaarlijk. Op de geheime vergadering waar de drie
genoemde sprekers aan het woord komen, blijkt hij nog ten volle bereid om zich op te offeren voor
zijn idee: ‘het abstractum “vaderland” lag hem zo zeer aan het hart dat, waar iemand zich aanbood
dit abstractum te redden, hij onmiddellik zijn persoonlike ressentiments vergat.’ (III, 14)
Zo worden in een groot aantal van Van Ostaijens grotesken, waaronder ook ‘De trust der
vaderlandsliefde’, personages en de wereld om hen heen door hun idealisme ‘gedupeerd’. Beekman
stelt dan ook terecht dat in ‘De trust der vaderlandsliefde’ ‘op slinkse wijze verschillende idealistische
doelstellingen gehekeld’1 worden. Tegelijk echter mangelt het deze opmerking aan precisie. Wat Van
Ostaijen in ‘De trust der vaderlandsliefde’ en andere grotesken op de korrel neemt, is niet zozeer het
streven naar de realisering van ideeën als zodanig, maar veeleer de gevaarlijke verblinding van de
‘idealist’, die geen oog heeft voor de radicale incommensurabiliteit van het ‘empiriese’ en de ‘idee’.
Ter afsluiting van dit punt willen we nog kort terugkomen op onze excursie bij het in oktober-november
1919 geschreven ‘De generaal’, omdat we daarmee enig licht kunnen werpen op de ontwikkeling van
Van Ostaijens denken. Zoals gezegd heeft Van Ostaijen zich voor deze groteske tot op grote hoogte
laten inspireren door platonisch gedachtegoed. Dat is ook niet zo vreemd. Het is immers bekend Van
Ostaijen vanaf het begin van zijn verblijf in Berlijn blijk gaf van ‘een haast koortsachtige
belangstelling’2 voor werken van en over Plato - een belangstelling die overigens lijkt te culmineren
in de herfst van 1919, precies de periode waarin ook ‘De generaal’ werd geschreven: ‘Wat [...]
vaststaat, is dat hij opeens in 1919 van de Griekse wijsgeer en diens theorieën gewag maakt, op
verschillende plaatsen en

1
2

E.M. Beekman, In Illo Tempore, 149.
J. Reynaert, Het mystieke bij Paul van Ostaijen, 46. Over Van Ostaijens vermoedelijke bronnen zie P. Hadermann,
Het vuur in de verte, 209f; G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 198; en F. Joostens, De transcendens
van het woord, 5.
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bijna tegelijk, tussen september en november.’1 Als we ons beperken tot Van Ostaijens productie uit
de laatste maanden van 1919, dan komen we tot minstens twaalf teksten die min of meer directe
verwijzingen bevatten naar zijn Platolectuur: de gedichten ‘Fatalisties liedje’, ‘Prière Impromptue 1’
en ‘Prière Impromptue 2’, het verhaal in dialoogvorm ‘Jus primae noctis’, het ‘essay-verhaal’ ‘Tussen
vuur en water’,2 de groteske ‘De generaal’, het ‘Voorwoord bij zes lino's van Floris Jespers’, en vijf
brieven uit de periode van 19 oktober tot 19 december.3
Als we deze teksten bij elkaar leggen en ze nalezen op hun houding tegenover het platonisch
idealisme, dan komen we tot een opmerkelijke vaststelling. Spreken uit het ‘Voorwoord’ en de brieven
op het eerste gezicht een ongereserveerde bewondering voor en instemming met de Griekse filosoof,
dan compliceren de gedichten en ‘De generaal’ dat beeld in niet geringe mate.
Lezen we er in dit verband opnieuw het - nota bene in dezelfde maand als ‘De generaal’ geschreven
- ‘Voorwoord bij zes lino's van Floris Jespers’ op na, dan kunnen we alleen maar vaststellen dat Van
Ostaijen daar zonder enige terughouding de verdediging opneemt van het platonisch idealisme. Terecht
wijst Blokhuis erop dat de opvattingen van de generaal op dezelfde filosofische fundering berusten
als die welke in het ‘Voorwoord’ worden geformuleerd:
Vergelijken we nu verder uitspraken van de generaal over de oorlog met uitspraken van
Van Ostaijen over kunst, dan lijkt het er verdacht veel op, dat Van Ostaijen de generaal
zijn eigen opvattingen over kunst in de mond legt, daarbij ‘kunst’ vervangend door
‘oorlog’.4
Zo worden een aantal beweringen van Blüher, die een belangrijke inspiratiebron is voor de monologen
van de generaal, door Van Ostaijen ook in het ‘Voorwoord’ gebruikt. Een treffende illustratie hiervan
vormt deze ‘platonische’ uitspraak uit Die Rolle der Erotik: ‘In der Idee liegt die Wahrheit, in ihrer
Schau das Glück’5, die in het ‘Voorwoord’ bijna letterlijk terugkeert als: ‘In het schouwen van de
idee ligt het enige geluk, leert de wijsgeer van de levensaanschouwing waarvan het kubisme de
esthetiese realizering is: Plato.’6 Elders in het ‘Voorwoord’ beroept Van Ostaijen zich nog twee maal
expliciet op Plato,7 en geeft hij duidelijk blijk van de minachting voor ‘het wisselvallige van deze
buitenwereld’ (IV, 101) en de privilegiëring van ‘de idee van het voorwerp’ (IV, 104) die we ook bij
de generaal kunnen terugvinden.8
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P. Hadermann, Het vuur in de verte, 214. Zie in dit verband verder ook J. Bogman, De stad als tekst, 126-128.
Zie over beide prozastukken P. Hadermann, Het vuur in de verte, 214-215. Aangezien deze teksten voor ons betoog
weinig revelerend zijn, zullen we er hier niet nader op ingaan.
Wijzen we er voorts ook op dat Hadermann in het juli-oktober ontstane ‘Barbaarse dans’ een verwijzing vermoedt
naar ‘de mythe van de spelonk uit de Politeia.’ (Het vuur in de verte, 216)
A. Blokhuis, Het leger en de liefde, 255.
Geciteerd in: A. Blokhuis, Het leger en de liefde, 248.
IV, 101. Zie hierbij ook A. Blokhuis, Het leger en de liefde, 269-270n.
Cf. IV, 100 en 101.
Over het ‘Voorwoord’ zie verder Hoofdstuk 2.3. en Hoofdstuk 2.4.
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De genoemde brieven1 liggen volledig in dezelfde lijn als het ‘Voorwoord’. Eerder hadden we al
geciteerd uit de eerste brief aan Cantré, waar Van Ostaijen de Phaedo voorstelt als een theoretische
rechtvaardiging van het expressionisme dat hij en zijn Antwerpse vrienden voorstaan. Ook de brief
aan Jespers en de tweede brief aan Cantré bevatten een expliciete verwijzing naar Plato, en dit in
bewoordingen die - behalve aan de Phaedo zelf - andermaal herinneren aan de eerder geciteerde zin
uit Die Rolle der Erotik: ‘In het theoreties herkennen steekt reeds veel meer schoonheid dan in het
zinnelik-meeslepende, zegt Plato.’2 En: ‘het abstrakte genot, de idee zoals Plato zegt: ons grootste
zielegeluk.’3 Met name de eerste brief aan Cantré en de brief aan Jespers zijn bovendien doorspekt
met varianten op de intussen welbekende ‘idealistische’ redenering. Zo schrijft Van Ostaijen aan
Cantré dat de kunst moet streven naar het uitdrukken van ‘de beeldende idee van het objekt’ en niet
van ‘zijn verschijning in de empyriese buitenwereld, die toeval is en het abstrakte van het beeldende
moment verzinken laat onder een hoop concrete toevalligheden.’4 Dit impliceert dan ook dat de kunst
moet ‘breken met de buitenwereld’5. Eerder hadden we al gezien hoe van Ostaijen in de brief aan
Jespers een van diens werken prijst omdat het zich van de concrete, waarneembare werkelijkheid
heeft losgemaakt: ‘Het staat boven de verschijningen der buitenwereld [...]. Het is van het zinnelike
(ik zeg niet erotieke) (het zinnelike = vijf zintuigen) vrij. Het is wet en niet een veelvuldigheid en
toevalligheid.’6 Ook hier blijkt het doel te zijn: ‘zuiver ideeele [sic] vorm. Gestalte uit de idee geboren’7
en blijkt de voorwaarde voor het bereiken van dat doel te zijn het overstijgen of zelfs eenvoudigweg
negeren van de ‘menigvuldigheid der zinnelike indrukken’8.
Blokhuis' stelling dat de generaal dezelfde platonische opvattingen huldigt als die welke Van
Ostaijen zelf in zijn theoretische opvattingen uit die tijd verdedigt, kunnen wij dan ook alleen maar
onderschrijven. Bovendien valt het ook niet te loochenen dat de dichter-verteller uit ‘De generaal’,
die kennelijk als Van Ostaijens alter ego moet fungeren, ‘zich verbonden voelt met de generaal’9. Zo
bekent hij, nadat hij de generaal als een ‘Plato-typus’ had omschreven, zijn ‘subjektieve hang voor
zulke mensen’ (III, 196). Ook de generaal stelt hun onderlinge verbondenheid vast: ‘Wij horen
ontegenzeggelik bij mekaar. Wij hebben gemeenzame vijanden, mensen die de aandacht van het
werkelike op het nevenzakelike vestigen.’10 Tegelijk echter wordt herhaaldelijk te verstaan gegeven
dat de pogingen van de
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Het betreft de brief aan Cantré van 19 oktober 1919, de ongedateerde, maar rond dezelfde tijd geschreven brief aan
Floris Jespers, de brieven aan Stuckenberg van 25 oktober en 11 november 1919 en de brief aan Cantré van 19
december 1919. Voor de brieven aan Stuckenberg, die enkel korte, terloopse verwijzingen naar Plato en Socrates
bevatten zie F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 38 en 43. Voor de brief aan Jespers zie ook Hoofdstuk 2.4.
Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 251.
Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 265.
Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 247.
Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 248.
Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 250-251. Cf. hierbij ook Hoofdstuk 2.4.; en A.
Blokhuis, Het leger en de liefde, 256.
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 249.
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 249.
A. Blokhuis, Het leger en de liefde, 236.
III, 219. Andermaal moet daarbij onder het ‘werkelike’ het ‘ideële’ worden verstaan, en onder het ‘nevenzakelike’
het ‘reële’, de empirie. We vernemen voorts ook dat de dichter - een ultieme blijk van solidariteit - als enige aanwezig
was op de begrafenis van de generaal, bij welke gelegenheid hij deze laatste op bijna tedere wijze omschrijft als:
‘Mijn goede Ricardo Gomes. Arme Ricardo!’ (III, 208; zie ook P. Hadermann, Paul van Ostaijens grotesk panopticum,
230)
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generaal om zijn idee te verwerkelijken ongewenste, ja gruwelijke effecten hebben. Daarom kunnen
wij het niet helemaal eens zijn met Blokhuis wanneer zij op grond van de overeenkomsten tussen de
strekking van het exposé van de generaal en die van Van Ostaijens artistieke opvattingen uit de vroege
Berlijnse tijd tot de conclusie komt ‘dat Van Ostaijen het “ideaal” van de generaal als een wezenlijk
ideaal beschouwt.’1 Het lijkt ons vruchtbaarder ‘De generaal’ te lezen als de ambivalente tekst die hij
is - een tekst waarin de platonische tweedeling tussen de zintuiglijke en de ideële werkelijkheid en
de daarbij horende privilegiëring van het ideële wordt overgenomen en theoretisch aanvaard, maar
die tevens blijk geeft van een groeiend inzicht in het ‘terroristische’ van elk streven om de realiteit
‘af te schaffen’ ten voordele van de idee én van een zekere ironische relativering van de platonische
leer.2
Die onzekerheid en ambivalentie - het gevolg van het stilaan dagende besef van de dodelijke
consequenties van elk verblind ‘idealisme’ - spreken trouwens ook uit de gedichten uit de laatste
maanden van 1919.3 In het 29 oktober gedateerde ‘Fatalisties liedje’ vergelijkt de ‘ik’ zichzelf met
een wrak. In de groteske laat Van Ostaijen de generaal zeggen: ‘Ik ben een wrak. Ik heb mijn idealen
niet kunnen doorzetten.’ (III, 199) Met de generaal loopt het zoals we weten niet goed af. Net zo zal
ook de ‘ik’ uit het gedicht, na een tocht die gekenmerkt wordt door angst en wanhoop, enkel rust
vinden in de dood: ‘Ik worstel/ zo worstelt een wrak naar de kust/ Ik worstel/ mij dood’ (I, 203). Uit
een ouder handschrift van ‘Fatalisties liedje’ blijkt dat aan de ‘definitieve’ regels: ‘schoon was het
eens/ iemand speelde BACH in/ de buurkamer’ (I, 201) deze ‘protoversie’ is voorafgegaan: ‘Eens
was het heel schoon/ bij Plato goede rust/ iemand speelde Bach in de kamer naast mij’4. In de
definitieve tekst heeft Van Ostaijen de verwijzing naar Plato dus achterwege gelaten. Naar de precieze
motivatie van de schrapping hebben we natuurlijk het raden. Hangt ze samen met het inzicht dat de
‘goede rust’ van Plato's ideeënwereld ook de rust is van de dood?5 Hoe dan ook versterkt het weglaten
van de naam Plato uit ‘Fatalisties liedje’ de suggestie dat Van Ostaijens houding tegenover het
‘platonisme’ al vrijwel meteen door ambivalenties en interne tegenstrijdigheden wordt gekenmerkt.
Ook Borgers ziet de zo-even besproken schrapping als een symptoom hiervan. Zo schrijft hij naar
aanleiding van het ‘Voorwoord bij zes lino's van Floris Jespers’: ‘Het is opvallend hoe Van Ostaijen
hier als theoreticus zonder enige
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A. Blokhuis, Het leger en de liefde, 259.
‘De generaal’ laat zich in dit opzicht goed vergelijken met ‘Mechtildis, die goede meid’. Ook daar ‘relativeert d.w.z. handhaaft èn ondermijnt hij [Van Ostaijen] niet alleen het maar ook zijn absolutisme en de daarmee
samenhangende opvattingen’ (G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 429). Zoals Van Ostaijen in ‘De
generaal’ zijn platonisme relativeert, zo relativeert hij in ‘Mechtildis’ zijn opvattingen over de ‘ontindividualisering’.
Zie hierbij ook Ter inleiding 1. en 2.2.
Cf. I, 291; mijn cursief. Zie ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 236.
Dat wordt trouwens ook met zoveel woorden gezegd in de Phaedo, waar Socrates betoogt dat de ziel pas na de
dood ‘de zuivere werkelijkheid’ zal leren kennen, zodat elk waarachtig wijsgeer naar de dood moet verlangen als
naar een radicale zuivering. (Cf. Plato, Phaedo, 137-139)
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terughouding van het Platonische idealisme uit blijft gaan, kort nadat hij in Fatalisties liedje “bij Plato
goede rust” had geschreven - en weer geschrapt.’1
Zowel Borgers als Reynaert vinden deze tweeslachtige houding ten slotte ook terug in de eerste
twee, begin december ontstane ‘Prière Impromptue’-gedichten. De eis van het platonisme, dat de naar
‘zuivere’ kennis strevende mens zich zou losmaken van het lichaam (het zinnelijke, de empirie, het
concrete) ten voordele van de ziel (het geestelijke, de idee, het abstracte), wordt er als een imperatief
aanvaard, maar ‘de algehele onthechting’2 blijkt de ‘ik’ tevens angst in te boezemen: ‘angstig ben ik
en vreemd mij dit ongekend/ gebeuren’3.
Dit brengt ons tot de vaststelling dat, terwijl Van Ostaijen zich als theoreticus sterk maakt voor het
platonisch idealisme en daarbij op geen enkel moment blijk geeft van twijfel of scepsis, in het creatieve
proza en de gedichten het bewustzijn groeit van de gevaarlijke praktische consequenties van de
‘platonische omkering’. Die discrepantie kan een verklaring vinden in het feit dat het ‘Voorwoord’
direct voor publicatie bestemd was en de brieven uiteraard rechtstreeks aan een geadresseerde gericht
waren, én in het feit dat Van Ostaijen in de genoemde teksten expliciet en direct aan het woord was
als theoreticus, op een moment dat hij zichzelf nog opwierp als een soort van ‘Grote Roerganger’ van
de moderne kunst in Vlaanderen.4 Beide factoren hebben er allicht toe bijgedragen dat Van Ostaijen
het platonisme in de genoemde teksten met zoveel apodictische stelligheid als de ‘ware leer’ aanprijst.
De ‘pragmatische situatie’ van ‘De generaal’ en de besproken gedichten is heel anders. Eerst en vooral
wordt de theorie hier slechts versluierd, onder het mom van ‘fictie’, geventileerd. Daarnaast moeten
we er rekening mee houden dat deze teksten niet direct5 een publiek of een geadresseerde hebben
gekregen. Beide factoren moeten ertoe bijgedragen hebben dat Van Ostaijen zich er aanzienlijk vrijer
in kon uitspreken, en er dus ook zijn twijfels en ambivalentie in veel grotere mate tot uitdrukking kon
laten komen.
Het algemene beeld dat de besproken teksten opleveren, is dit: de Van Ostaijen uit de vroege
Berlijnse tijd aanvaardt met Plato de radicale heterogeniteit van het empirische en het
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G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 237.
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 239.
I, 205. Het citaat is afkomstig uit ‘Prière Impromptue 1’. Uit ‘Prière Impromptue 2’: ‘IK weet de weg/ de tekens
zijn/ apokalipties-klaar/ maar ik aarzel over het water te gaan’ (I, 214). Zie hierbij G. Borgers, Paul van Ostaijen.
Een documentatie, 425-426; en J. Reynaert, Het mystieke bij Paul van Ostaijen, 47. Zie verder ook Ter inleiding
1. en 2.2.; en Hoofdstuk 2.4.
De naïef-arrogante toon die hiervan het gevolg is, maakt sommige van de vroege Berlijnse brieven, die geschreven
zijn ‘in de warmste overtuiging der waarheid van onze idealen’ bepaald irritant. (Brief aan ‘Fik [René Victor],
Flor[is Jespers] en de anderen’ van 17 januari 1919. Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie,
208). Typerend is, uit de genoemde brief, een overspannen ontboezeming als deze: ‘Niet bang zijn: naturele (niet
natuurlike) wel naturele vormen, d.i. vormen die hun eigen geboorte en hun eigen leven hebben scheppen naar uw
ethos. Vooral, o mijn vrienden, niet bang zijn! Mijn idealen staan sterker dan ooit. Nooit heb ik mijn [sic] zo volledig
een doel willen wijden, als tans. - “Allons travailler”!’ (Geciteerd in: G. Borgers, o.c., 207; over deze passage zie
ook E. Strietman, Occupied City: Ostaijen's Antwerp and the Impact of the First World War, 132) Minder geëxalteerd,
maar daarom niet minder zelfingenomen prekerig zijn b.v. de brieven aan Cantré, waarin Van Ostaijen zich kennelijk
voorneemt om deze laatste eens goed de ‘ware leer’ van de moderne kunst in te prenten. (Cf. de brieven van 19
oktober 1919, 29 november 1919 en 19 december 1919; geciteerd in: G. Borgers, o.c., 246-248, 257-258 en 263-265).
Deze correspondentie illustreert perfect Van Ostaijens optreden als dogmatische ‘paus van Halensee’. Zie in dit
verband ten slotte ook H. Foppe, Je woedende brief heb ik ontvangen, 37-38.
Geen van de hier besproken creatieve teksten werd bij Van Ostaijens leven gepubliceerd.
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ideële en stemt tevens in met Plato's eis dat wij de ‘toevallige’ empirische wereld de rug zouden
toekeren voor de eeuwige en onveranderlijke idee. Tegelijk suggereren een aantal creatieve teksten
uit deze tijd dat Van Ostaijen zich in toenemende mate bewust wordt van de gevaarlijke, destructieve
implicaties van deze imperatief. Met name ‘De generaal’, ‘Fatalisties liedje’ en de eerste twee ‘Prière
Impromptue’-gedichten lijken dan ook het vermoeden te wettigen dat Van Ostaijens ‘idealistische
pantser’ de eerste barsten begint te vertonen vanaf de tweede helft van 1919.
De genoemde teksten bevatten trouwens al in aanzet enkele ‘kritische’ strategieën die Van Ostaijen
ook in veel van zijn latere creatieve werk zal hanteren. Zo laat Van Ostaijen al in ‘De generaal’ zien
wat er kan gebeuren wanneer het reële effectief aan het ideële zou worden geslachtofferd. Hetzelfde
inzicht in de gevaren van een ‘onkritisch’ idealisme is ook in latere grotesken terug te vinden, met
dit verschil dat de kritiek er veel scherper en lucider wordt geformuleerd. Die verschuiving spreekt
ook uit de impliciete houding tegenover de ‘idealisten’ in de grotesken. De generaal wordt door de
ikverteller nog als een verwante ziel beschouwd.1 In tegenstelling daarmee worden Ika Loch en de
‘idealistische’ dwaas Pameelke koel en met een superieure afstandelijkheid beschreven. Op een tweede
strategie wordt geanticipeerd in de besproken gedichten uit De feesten van angst en pijn. Zo schrijft
Borgers over de ‘Prière Impromptue’-gedichten: ‘Zij geven als het ware het laatste stadium van
versterving weer, vóór het wonder zich voltrekt en de wanhoop over het weten van de weg en de
onmacht deze ten einde te volgen.’2 Op dezelfde spanning tussen het oprechte streven naar het
bovenzinnelijke en het inzicht dat dit streven onherroepelijk tot mislukken gedoemd is berusten veel
van de Nagelaten gedichten. Het is de onoplosbare spanning die het gevolg is van het onvervulbare
verlangen naar het presenteren van het onpresenteerbare. Het gevoel dat uit deze spanning resulteert,
is het gevoel van het verhevene.

4. Wybau: de cynische rede
‘Comme le dit le slogan de l'extrème droite française d'aujourd'hui: les Français d'abord
(sous-entendu: les libertés après).’3
Zoals we hebben gezien gaat Pameelke geheel en al in zijn ‘overtuigingen’ op en maakt dat hem tot
een potentieel gevaar voor de empirie. Nu blijkt het met dat gevaar in de praktijk nogal mee te vallen.
Juist doordat Pameelke en zijn geestesgenoten zelf geloven in hun - bijna letterlijk - verblindende
‘idealisme’, slagen ze er vaak niet in tot een efficiënte, ‘doeltreffende’ praxis te komen. De
redevoeringen van Pameelke en de prins Alp-Alp illustreren die mislukking. Allebei zijn het immers
klaagzangen over het gebrek aan succes dat de ‘vaderlandse idee’ te beurt valt.4
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Cf. ook A. Blokhuis, Het leger en de liefde, 236-237 en 253.
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 239.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 45.
Ook Beekman hoort ‘[a] note of desperate frustration [...] in Pameelke's first speech.’ (Homeopathy of the Absurd,
33)
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De derde spreker op de ‘zeer geheime vergadering van de bonzen der konservatieve partij’ (III, 10),
Dr. Erich-Carl Wybau, is uit geheel ander hout gesneden: ‘Wybau is totally amoral, apolitical and a
consequent pessimist.’1 Of, zoals Uyttersprot opmerkt: ‘Daar zijn naast de eerlijke superpatriotten uit
de Trust der Vaderlandsliefde ook de cynici’2. Wybaus cynisme blijkt zonneklaar uit zijn redevoering.
Daaruit valt onder meer op te maken dat hij de vergissing waarop het idealisme berust, scherp doorziet.
Zo wijst hij op de hierboven geconstateerde verwarring tussen dialectische en cognitieve (aan de
waarneembare werkelijkheid ‘gefalsifieerde’) zinnen in de ‘idealistische’ redevoeringen van Pameelke
en de prins Alp-Alp: ‘deze voorstelling is kinderlik vals, mijnheren. Zij is volkomen onrealisties: niet
even aan de werkelikheid getoetst. Zij spruit voort uit een idealistiese opvatting van de vaderlandsliefde’
(III, 15). De consequentie die hij aan deze ontmaskering van het idealisme verbindt, is echter bepaald
cynisch. In plaats van te proberen het idealisme te bekampen waar hij het ook maar ontmoet en zoveel
mogelijk mensen van hun illusies bewust te maken, zoals het op universele emancipatie en
bewustwording gerichte verlichtingsprogramma dat voorschrijft, gebruikt hij zijn inzicht op
gewetenloze wijze ten voordele van zichzelf en zijn kornuiten. Die waarschuwt hij dan ook
herhaaldelijk voor een idealisme à la Pameelke: ‘Alles zaak konsekwent door te denken en je zelf
niet door je jaarmarktdoktersvoordracht te laten beet nemen.’ (III, 11) Of nog:
Van allergrootste belang is het steeds dit voor de geest te hebben: dat er waarheden zijn
voor de anderen en waarheden voor ons. Deze laatste kategorie, deze der voor ons
geldende waarheden, omvat er in werkelikheid slechts éen enkele, namelik deze: zelfs
de relativiteit is relatief. (III, 14)
Uit dit laatste blijkt tevens dat Wybau er persoonlijk in geïnteresseerd is om de idealistische verblinding
van ‘de anderen’ in stand te houden - sterker nog: om ze, waar ze nog niet aanwezig is, op te wekken.
Zijn cynische ‘ethiek’ is immers gebaseerd op de grondregel ‘dat wij wel de anderen mogen bedriegen,
maar nooit ons zelf.’ (III, 13) Er is geen enkele idee waar Wybau zich door aangesproken voelt:
‘Belangstelling voor deze of gene idee had hij niet in 't geringste.’3 Ideeën zijn in zijn ogen hooguit
materiaal voor een voluntaristisch spel dat moet dienen om de leegte van het leven te vullen: ‘de
nationale idee was hem sport’ (III, 12). Voor dat spel maakt het echter nauwelijks uit wélke idee
wordt gebruikt:
of je kommunist bent of konservatief, bijzaak. Hoofdzaak dat je iets te doen hebt in je
leven. Het leven is leeg: vul het; [...]. En natuurlik: het leven is net zo goed te vullen door
het propageren der idee X als door dit der idee Z. [...] de inhaerente waarde van een idee:
larie. Neem de eerste de beste idee, enkel daarop bedacht ze tot het einde door te denken
en steeds dit vooropgesteld dat zij enkel is stof. Daar ligt de
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E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 31. Zie ook verder: ‘this extreme sceptic’ (ibidem 31); ‘a totally
unscrupulous and pessimistic sceptic’ (ibidem 33); ‘consistently unethical and amoral’ (ibidem 57).
H. Uyttersprot, Paul van Ostaijen en zijn proza, 109.
III, 11. Zie hierbij ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 615; en E.M. Beekman, Homeopathy of
the Absurd, 31.
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stof; en nu jij, laat zien wat je kan. De enige door de doctor geadmitteerde kategorie:
kunnen, ja of neen. De richting van het kunnen: belangloos. (III, 11)
Tegelijk echter blijkt dat Wybaus ‘spel’ hoegenaamd niet zonder inzet is. Het doel is de macht te
veroveren voor zichzelf en de happy few die hem omringen:
Daarom, stellen wij de vraag ‘wat willen wij’, dan luidt het antwoord: Wij willen de baas
zijn. Waarom willen wij de baas zijn? eenvoudig omdat wij in ons zelf meer vertrouwen
stellen dan in de anderen. Wat wij willen realiseren indien wij meester zijn: de suprematie
van de door ons gevormde oligarchie in de teutoonse staat (III, 15).
In de ogen van Wybau valt de maatschappij uiteen in twee delen: een makkelijk te manipuleren massa,
en een kleine laag van groepen en partijen die elkaar de macht betwisten. Wie de massa voor zijn
ideeën weet te winnen, komt aan de macht. In een dergelijke maatschappijvisie worden ideeën dan
ook gereduceerd tot een soort van handelswaar die zo doeltreffend mogelijk aan de man moet worden
gebracht.1 De machthebbers zijn diegenen die hun ideeën het beste hebben weten te verkopen.2 Is de
macht eenmaal veroverd, dan dienen de triomferende ideeën verder alleen nog maar als instrument
ter legitimatie van de bestaande orde en als surrogaat voor de bevrediging van de reële verlangens
van de massa.3 Door de massa ‘idealistisch’ te maken, moet ze ertoe worden gebracht om vrijwillig
te gehoorzamen aan de wetten en plichten die de machthebbers haar opleggen. Wybau, in wiens ogen
elke idee hooguit ‘methode’ (III, 15) kan zijn, voelt zich door de met behulp van ideeën gelegitimeerde
wetten dan ook niet gebonden4 en ziet zichzelf als een soort van ‘Übermensch’, geenzijds van goed
en kwaad, die zich in tegenstelling tot de massa zijn ‘Wille zur Macht’ niet laat afpraten en zich in
het streven naar de macht niet laat hinderen door enige scrupule. Het naïeve idealisme van de massa
kan - zo houdt hij zijn kornuiten voor - alleen maar maximaal geëxploiteerd worden op de stevige
filosofische grondslag van een cynisch relativisme: ‘He postulates [...] that as leaders they are entirely
different from and superior to the masses they rule. The masses believe in slogans which are essentially
lies. But the leaders must face facts and realize that all slogans are relative and meaningless.’5
Wybau bedient zich dus van het ideeëngoed van de traditionele reactie, maar ‘moderniseert’ het
tegelijkertijd. Het door hem nagejaagde doel is niet het verwerkelijken van
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Vergelijk hiermee ook Hoofdstuk 1.5.
De machtswil is volgens Wybau duidelijk het ‘primary desire’ (E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 32).
Al de rest is secundair, ‘opium voor het volk’, Ersatz. Daarom antwoordt deze ‘Übermensch’, wanneer Pameelke
hem na de viering van de definiteve triomf van de ‘Trust’ vraagt of hij ‘vanavond naar de meissies’ gaat: ‘Heb je
dan nog niet begrepen, o mens Pameelke, dat ik niet hou van surrogaat?’ (III, 28) Borgers omschrijft Wybaus
wereldbeschouwing dan ook als ‘Nietzscheaans-vitalistisch’ (Paul van Ostaijen. Een documentatie, 615).
Op dezelfde manier wordt in ‘Het gevang in de hemel’ de moraal gebruikt als instrument om het status quo te
bestendigen en de massa van haar reële verlangens te laten afzien. Ook in deze groteske worden de door de
machthebbers gepropageerde ideeën als een handelswaar aan de massa aangepraat, met behulp van de nieuwste
verkoopstechnieken en de modernste massamedia. Cf. hierbij Hoofdstuk 1.4.
Beekman omschrijft Wybau om die reden dan ook als een - in de meest letterlijke zin - ‘outlaw’. (Cf. Homeopathy
of the Absurd, 57)
E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 32.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

303

een boven alles gekoesterde idee - in dit geval de patriottische -,1 maar simpelweg en brutaal het
veroveren van de macht, en dat liefst op een schaal die het nationale verre overstijgt. Die
‘kosmopolitische’ trek, die in feite flagrant in strijd is met de particularistische reactionaire tradities
waar hij zich op beroept, ontleent hij aan de universalistische moderne ‘metavertellingen’. Zo hanteert
hij in zijn uiteenzetting over de te volgen strategie een kapitalistische logica en retoriek.2 Welnu, ook
de kapitalistische ‘vertelling’ is een van die met de verlichting ontstane ‘grote vertellingen’, en vertoont
er het totalitaire en op universaliteit gerichte opzet van: de praxis van de kapitalistische ondernemer
heeft als perspectief de verovering van het monopolie op de wereldmarkt - de totale beheersing van
de totaliteit van de markten. De strategie van Wybau bestaat erin om de exploitatie van de ‘vaderlandse
idee’ op kapitalistische leest te schoeien en met het oog op het bereiken van het monopolie op de
‘wereldmarkt der ideeën’ een beproefde kapitalistische techniek te gebruiken: de trustvorming. Deze
techniek beoogt, door het in een samenwerkingsverband onderbrengen van elkaar voorheen
beconcurrerende bedrijven, voor dit verband een monopoliepositie te verwerven. Net zo brengt Wybau
de ‘vaderlandslievende’ partijen van de verschillende naties, die voorheen met getrokken messen
tegenover elkaar stonden, onder in een ‘trust tot uitbating der vaderlandsliefde’. Die zorgt ervoor dat
iedere partij het voor het zeggen krijgt in haar eigen natie (op haar ‘thuismarkt’). Tegelijk worden
deze partijen daardoor gereduceerd tot een soort van lokale filialen van de ‘multinationale’ trust, die
als puntje bij paaltje komt de hele wereld in zijn greep heeft.
Om de feitelijke onverzoenbaarheid te omzeilen die besloten ligt in het gegeven van een
internationale samenwerking tussen partijen wier programma juist bestaat in de verdediging van
exclusieve lokale tradities - een onverzoenbaarheid die overigens de aanvankelijke weerstand in de
kringen van de conservatieve partij tegen Wybaus ideeën verklaart -, maakt Wybau handig gebruik
van de dubbelzinnigheid van de term ‘vaderlandse idee’, ongeveer op de manier waarop de nazi's
volgens Lyotard de dubbelzinnigheid van het woord ‘volk’ hebben uitgebuit:
Le nom du peuple recouvre à la fois la singularité d'une communauté contingente et
l'incarnation d'une souverainité universelle. En disant peuple, on ne sait pas exactement
de quelle identité on parle.3
Ook de ‘vaderlandse idee’ laat ruimte voor een ‘particulier’ zowel als een ‘universeel’ gebruik: men
kan alles veil hebben voor één welbepaald vaderland (Teutonia, Fochanije, ...); of men kan
sympathiseren met elke uiting van patriottisme, op welk vaderland ze ook gericht is. In het eerste
geval heeft het gevoel betrekking op een concreet, particulier object. In het laatste geval is de sympathie
even universeel en abstract als, zeg maar, de sympathie van de
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Dat kan men van Wybau ook moeilijk verwachten. De idealistische patriotten zijn immers ‘ras-hygiënisten’ (III,
12), terwijl Wybau zelf niet ‘raszuiver’ is: ‘Metis, zoon van een teutoons vader; de moeder, inboorlinge van de
kanariese eilanden.’ (III, 12) Hieruit blijkt andermaal dat de ‘vaderlandse idee’ Wybau enkel interesseert als een
middel om de macht te veroveren.
Cf. b.v. de alinea's waarin de verteller Wybaus theorie over ‘het uitbaten ener idee’ (III, 18) parafraseert.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 64.
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internationale arbeidersbeweging voor ‘de’ verdrukte arbeider of van mensenrechtenbewegingen voor
‘de’ gewetensgevangene, waar ook ter wereld.
Die ‘onbeslisbaarheid’ verklaart het hybridische, vaak paradoxale karakter van Wybaus leerstellingen
en methode. Overigens komt daarbij geen van beide kanten - noch het programma van de traditionele
reactie noch dat van het ‘moderne project’ - goed weg. Zo wordt afbreuk gedaan aan het traditionele
‘rechtse’ ideeëngoed, omdat de ‘ideologen’ die het verdedigen, het zelf nog enkel beschouwen als
een instrument ter verovering en consolidatie van de macht. Alleen onder de vooronderstelling van
die ‘desillusie’ kan het ‘chauvinisme’ ‘een internationale zaak’ (III, 16) worden. Het gevolg hiervan
is de paradoxale situatie dat, hoewel de ‘vaderlandse idee’ internationaal succes oogst en het bij die
idee horende reactionaire - anti-emancipatorische en oorlogszuchtige - programma overal wordt
gerealiseerd, dat succes nooit totaal kan zijn omdat de promotoren van de vaderlandsliefde zelf niet
langer in de ‘vaderlandse idee’ geloven. In de woorden van Wybau: ‘U zijt niet de lijders onder, wel
de leiders van - uw volk. En dat kunt u enkel zijn, wanneer u, als verdedigers van de nationale traditie,
werkelik anationaal denkt.’ (III, 14) De universalisering van de ‘vaderlandse idee’ is dan ook tevens
de uitholling ervan.
Daarnaast resulteert Wybaus politiek ook in een cynische karikatuur van het ‘moderne project’.
De voorstellen die hij aan de conservatieve leiders voorlegt, vertonen inderdaad de typisch moderne
vorm van een (in een afzienbare toekomst te realiseren) project, en vormen ook in dat opzicht een
breuk met het nostalgische verlangen naar een oorsprong à la Pameelke. Het opzet van de ‘trust der
vaderlandsliefde’ is niet minder universeel, totalitair en kosmopolitisch dan dat van bijvoorbeeld het
kapitalisme of het marxisme. De realisering ervan moet ertoe leiden dat iedereen overal en voor altijd
de ‘vaderlandse idee’ is toegedaan.1 Toch is de beoogde universaliteit bij voorbaat al gespleten, omdat
er niet naar wordt gestreefd om de kloof tussen de ‘leiders’ - zij die oordelen, de ‘subjecten’ van de
geschiedenis - en de ‘massa’ - zij over wie geoordeeld wordt, de ‘lijdende voorwerpen’ van de
geschiedenis - op te heffen of zelfs maar te verkleinen. Terwijl het ‘moderne project’ naar de universele
emancipatie streeft, is Wybau alleen maar geïnteresseerd in het tot stand brengen en vervolgens
bestendigen van een despotische orde, die de macht in handen legt van hemzelf en een kleine, zich
op patriottische ideeën beroepende elite. Dat streefdoel wil hij echter wel op supranationale schaal
realiseren:
stellen wij de vraag ‘wat willen wij’, dan luidt het antwoord: Wij willen de baas zijn. [...]
Wat willen wij realiseren indien wij meester zijn: de suprematie van de door ons gevormde
oligarchie in de teutoonse staat; uiteindelik doel: de suprematie van onze oligarchie in
Europa' (III, 15).

1

Wybaus ‘project’ is er dus, net als dat van de ‘moderne vertellingen’, op gericht om de geschiedenis te beëindigen.
Aan het eind van ‘De trust der vaderlandsliefde’ is dat streefdoel ook verwezenlijkt: ‘the Trust is above the vicissitudes
of war and peace, and controls “eternally” “the fate of Europe”.’ (E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 33)
Zie in dit verband Kant, die als het uiteindelijke doel van het verlichtingsstreven aangeeft: ‘ein Zustand [...], der,
einem bürgerlichen gemeinen Wesen ähnlich, so wie ein Automat sich selbst erhalten kann.’ (Idee zu einer allgemeinen
Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, A 400).
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Wybaus ‘project’ draagt dus, bij alle oppervlakkige gelijkenis met het republikeins-kosmopolitische
project van de verlichting, duidelijk de verminkende sporen van de logica van de superieure
uitzondering die het ‘archaïsche’, despotisch-reactionaire denken typeert. Alleen zijn de namen van
subject en object veranderd: bij Pameelke betrof het ‘wij, zuivere Teutonen’ en ‘zij, vreemden en
landverrraders’, bij Wybau ‘wij, leiders’ en ‘zij, de massa’ (‘de anderen’ (III, 15)).1
Dit denken in de schemerzone tussen universalisme en exceptie maakt Wybaus ‘project’ tot een
akelige parodie op de grote moderne projecten - een parodie, dat wil zeggen: een nabootsing en een
omkering. Zo herkent men in Wybaus ‘Chauvinisten aller landen, verenigt u.’ (III, 16) uiteraard
Marx' en Engels' oproep aan het slot van het Communistisch Manifest,2 maar die herkenning slaat
bijna onvermijdelijk om in weerzin wanneer men zich realiseert hoe de nobele intenties van deze
laatsten in Wybaus cynische travestie in hun tegendeel zijn verkeerd. De overeenkomst tussen de
twee oproepen ligt hierin dat ze allebei willen aanzetten tot een internationale solidariteit. Het verschil
is dat de oproep van Marx en Engels kadert in het ‘moderne’ streven naar emancipatie en een universeel
‘wij’3 - een streven naar de ‘realisering’ van de ideeën van de vrijheid en de burger (de ‘citoyen’).4
Wybau, daarentegen, spoort aan tot internationale samenwerking onder diegenen die dat streven juist
willen dwarsbomen en macht en vrijheid willen voorbehouden aan een kleine elite van ‘superieure’
subjecten. Uiteraard is ook de organisatievorm van de chauvinisten zelf, de ‘trust der vaderlandsliefde’,
een parodie. Behalve als een soort van aberrante handelsonderneming kan ze worden gezien als een
‘verkeerde’ afspiegeling van de Volkenbond:5
Boven de naties, boven de wisselvalligheden van vrede en oorlog verheven, zou de T.U.V.
[Trust tot Uitbating der Vaderlandsliefde] moeten zijn de regelaar die ons toelaat
eeuwiglijk in handen te hebben Europa's lot. Hij zou moeten zijn der staten metafysis
(III, 27)
De ‘trust’ komt hierin overeen met zijn ‘model’ dat hij geconcipieerd is als een superieur orgaan
waaraan de nationale staten eens en voor altijd de regeling van hun onderlinge betrekkingen en
conflicten toevertrouwen. Alvast voor deze ‘materies’ behoren die staten afstand te doen van hun
nationale soevereiniteit. Het grote verschil is natuurlijk dat de Volkenbond als perspectief de vreedzame
regeling van alle geschillen en, bijgevolg, de ‘eeuwige vrede’ had, terwijl de trust juist in het leven
wordt geroepen om onderlinge oorlogen te bevorderen en in stand te houden. Wat de oprichters van
de trust voor ogen staat, is het monsterlijke ‘ideaal’ van de ‘eeuwige oorlog’. Ook hier wordt het
verlichtingsprogramma dus geüsurpeerd én op zijn kop gezet.
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Wybau ‘postulates [...] that as leaders they are entirely different from and superior to the masses they rule.’ (E.M.
Beekman, Homeopathy of the Absurd, 32)
Cf. hierbij ook E.M. Beekman, In Illo Tempore, 149.
Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 48-49.
Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 77; en id., In een systeem van labyrinten, 150.
Cf. hierbij ook E.M. Beekman, In Illo Tempore, 149.
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Het lijkt ons niet te gewaagd om de in ‘De trust der vaderlandsliefde’ vertelde gebeurtenissen en in
het bijzonder de machtsgreep van Wybau ten koste van Pameelke te lezen als een allegorie van de
aflossing van de oude door de nieuwe reactie - van traditioneel rechts door het fascisme. Deze wijziging
was zich in het begin van de jaren twintig - de periode waarin deze groteske is ontstaan - volop aan
het voltrekken, en naar een aantal historische feiten die als ‘tekens’ ervan kunnen worden beschouwd,
wordt in ‘De trust der vaderlandsliefde’ ook verwezen. De vermoedelijke allusie op de fascistische
mars op Rome van oktober 1922 hebben we reeds in de inleiding op dit hoofdstuk vermeld. Borgers
wijst er voorts op dat de
café- en straatterreur van de nationalisten in de Teutoonse hoofdstad doet denken aan de
geheime nationalistische en extreem rechtse organisaties in Duitsland, zoals Consul, die
in juni 1922 Walter Rathenau vermoordde. Ook de S.A. begon zich in deze tijd op straat
te vertonen1.
Met een ongemeen scherpe sensibiliteit voor het historisch-politieke heeft Van Ostaijen deze signa
historica opgevangen, erover gereflecteerd en op grond van die reflectie een toekomstbeeld geschilderd
dat in grote trekken ook bewaarheid werd. Uyttersprot ziet in ‘De trust der vaderlandsliefde’ dan ook
terecht ‘een perfecte anticipatie op de geestesgesteldheid, die bijv. in 1939-40 in invloedrijke kringen
heerste; in zekere zin een toekomstdiagnose’2 en een schets van ‘het nationalisme à la Hitler’3.
De door Uyttersprot vastgestelde affiniteit tussen Wybaus opvattingen en strategieën en die van
het fascisme krijgt nog scherpere contouren als we onze bespreking van Wybaus redevoering toetsen
aan Lyotards analyse van het nationaal-socialisme. Net zoals Wybau maken de nazi's op cynische
wijze misbruik van de nationale mythen en tradities om de macht te veroveren, waaruit meteen blijkt
dat ze zelf niet langer tot die traditie behoren: ‘Le mythe ne peut pas être pris comme instrument que
par une instance qui n'est pas narrative-mythique. Ce qu'on appelle le cynisme nazi.’4 Het resultaat
van die dubbelzinnigheid is een politieke bastaard zoals hierboven beschreven: ‘une politique moderne
archaïque, une politique de la communauté comme politique de l'humanité, une politique de l'origine
réelle comme politique du futur idéel.’5 Het nationaal-socialisme beroept zich net als de ‘klassieke’
reactie op de autoriteit van een oorsprong,6 die echter ziek is en ontdaan moet worden ‘de ses parasites
pour la faire resurgir dans sa pureté primordiale.’7 Het legitimeert zijn politiek ‘d'exclusion, d'exception,
d'extermination’8 tegenover alles wat - aan de grenzen (vreemde mogendheden) en in het binnenland
(dissidenten, joden, homoseksuelen) - die ‘zuiverheid’
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G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 617.
H. Uyttersprot, Paul van Ostaijen en zijn proza, 109.
H. Uyttersprot, Paul van Ostaijen en zijn proza, 123.
J.-F. Lyotard, Le différend, 219.
J.-F. Lyotard, Le différend, 219.
Cf. onder andere J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 108; id., In een systeem van labyrinten, 150;
en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 151-152 en 173.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 108; en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 152.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 108; en G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 151.
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bedreigt, dus op de traditionele manier van ‘rechts’,1 en heeft met de ‘klassieke’ reactie dan ook de
volstrekte afwijzing van ‘la légitimation moderne par l'Idée de liberté’2 en ‘l'héritage de la Déclaration
des droits de 1789’3 gemeen. Alvast in dit fundamentele opzicht is de nazi-ideologie uit op een
‘liquidatie’4 van het ‘moderne project’. Alleen daardoor, immers, kan de weg worden vrijgemaakt
voor - in Lyotards aan Kant ontleende terminologie - het beëindigen van een republikeinse
machtsuitoefening en een terugkeer naar het despotisme en de logica van de uitzondering.
Die terugkeer gebeurt echter niet zonder modificaties, en dit paradoxaal genoeg juist als gevolg
van de invloed van het ‘moderne’ denken. Zo achten de nazi's het raadzaam hun feitelijke despotisme
te verhullen onder ‘les dehors de l'organisation délibérative, les partis, le Parlement’5. Ook pendelt
het nazisme behendig tussen de archaïsche logica van de uitzondering en de ‘moderne’ neiging tot
universaliseren. Lyotard noemt het nazisme daarom weliswaar ‘un despotisme au sens kantien’, maar
wijst er tegelijk op dat het ‘sa puissance d'universalisation’6 aan het republicanisme ontleent. Zo blijkt
het beroep op exclusieve lokale mythen en tradities de nazi's niet te beletten om naar de
wereldheerschappij te streven en met het oog daarop een wereldoorlog te ontketenen. Voorts zien ze
ook geen graten in een bundeling van hun eigen krachten met die van andere landen waar een ‘modern
despotisme’ het ‘republicanisme’ heeft verdrongen en van vazalstaten waar lokale despotische
geestesgenoten aan het bewind zijn - anders gezegd: in de internationale samenwerking van al wie
zich rond de ‘nationale idee’ heeft geschaard - om zo beter toegerust te zijn voor de strijd tegen het
‘moderne’ ideeëngoed. Dit ‘universalisme’ staat in feite op gespannen voet met de exclusieve doctrine
van de Arische zuiverheid, waaruit nog eens mag blijken dat die in de eerste plaats moet dienen ter
legitimatie van het cynische streven naar despotische macht en, in overeenstemming hiermee, naar
de onderdrukking van alle ‘moderne’ emancipatiebestrevingen. Dat valt trouwens ook af te leiden uit
het feit dat die doctrine in een aantal gevallen, pour les besoins de la cause, op zeer rekkelijke wijze
wordt geïnterpreteerd of zelfs gewoon achterwege wordt gelaten.
De overeenkomsten tussen de politiek van de ‘trust der vaderlandsliefde’ en die van het
nationaal-socialisme zijn dus frappant en fundamenteel: een cynisch misbruik van de nationale idee
als instrument voor het bestrijden van het emancipatorische streven van het moderne project;7 een
universalistisch despotisme dat zijn legitimatie ontleent aan lokale
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‘Le nazisme restaure ce genre de discours que la modernité a ruiné.’ Maar ook: ‘Il ne peut le faire que parodiquement’
(J.-F. Lyotard, Le différend, 156).
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 83-84. Zie ook ibidem 90-91.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 84.
Cf. J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 84.
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 85-86. Vergelijkbaar hiermee is het belang dat Wybau hecht
aan de schijn van abstracte, universele rechtvaardigheid die aan de ‘vaderlandse zaak’ wordt gegeven. Om het volk
te overtuigen, betoogt hij, moet men het zo laten voorkomen dat ‘de zaak van het ras’ tevens ‘de zaak van het zuivere
recht’ is. (III, 15) Voorts staat hij erop dat de activiteiten van de trust, die de ‘republikeinse instellingen’ de facto
volledig hebben uitgehold, voor het grote publiek geheim blijven. (Cf. III, 16-17; en C. Offermans, Heerlik zwansen,
223) Zoals bij de nazi's zijn deze instellingen overigens verworden tot niet meer dan cynische ‘parodieën’. (Cf.
hierbij J.-F. Lyotard, o.c., 86)
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 90. Zie ook ibidem 108-109.
Cf. hierbij onder andere J.-F. Lyotard, Le différend, 219; id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 113; en id.,
Heidegger et ‘les juifs’, 95 en 125.
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mythen en tradities. Vergeleken met die overeenkomsten zijn de verschillen1 niet meer dan
oppervlakkig.
In wat voorafging hebben we een belangrijke overeenkomst tussen ‘Wybau’ en het nationaal-socialisme
goeddeels onbesproken gelaten. Deze overeenkomst bestaat hierin dat beiden groot belang hechten
aan de manipulatie van de ‘massa’.2 Dit heeft natuurlijk alles te maken met het wezen van het moderne
despotisme, waarin ‘realistische’ leiders ideeën uitsluitend als ‘methode’ (III, 15) hanteren om de
macht te veroveren en/of het bezit ervan te consolideren. De moderne despoot heeft derhalve alle
belang bij een grootschalige ‘idealistische’ verblinding van het volk, en probeert dan ook om die waar
mogelijk in de hand te werken.
De methoden die hij daarvoor gebruikt, zijn, zoals Beekman aangeeft, ‘the usual methods of
insinuation, “incidents”, false reportage, governmental covering-up’3. Beekman antwoordt echter niet
op de vraag waar deze methoden precies voor moeten dienen. Om op deze vraag te kunnen antwoorden
moeten we teruggrijpen naar het hierboven besproken onderscheid tussen ‘cognitieve’ en ‘dialectische’
zinnen. Zoals we hebben gezien bestaat dat onderscheid in een verschil naar de presentatieregels:
cognitieve zinnen hebben betrekking op een direct in de aanschouwing presenteerbare referent, terwijl
de referent van dialectische zinnen hooguit indirect kan worden gepresenteerd. Zodoende leiden alleen
uitspraken over objecten die direct presenteerbaar zijn, tot kennis van de werkelijkheid. Wie dit inziet,
is volgens Van Ostaijen een ‘realist’; wie dit niet inziet en bijgevolg licht in de verleiding komt om
dialectische zinnen voor cognitieve te houden, een ‘idealist’. Welnu, het probleem waar Wybau en
zijn kornuiten mee geconfronteerd worden, is dat de massa ‘realistisch’ is, en dus niet bereid om alles
wat haar wordt voorgehouden voetstoots voor ‘waar’ en ‘werkelijk’ te houden:
de massa heeft niet de geringste belangstelling voor abstrakt nationale waarden; zulke
waarden laat de massa aan mijnheer Pameelke. [...] De massa is realisties vaderlands,
niet idealisties. (III, 15)
Wil men de massa toch ‘idealistisch’ maken, dan moet men - zoals men aan een feitelijk despotisch
staatsbestel een republikeins aanschijn kan geven - de dialectische zinnen van het idealisme
vermommen als cognitieve. Dat kan door het zo te laten voorkomen dat ze een direct in de
aanschouwing presenteerbare referent hebben: ‘schijn biedt redding.’ (III, 15)
Er zijn twee manieren om die schijn te wekken. Eerst en vooral kan men dat proberen door te doen
alsof men voor de geldigheid van de dialectische uitspraken die men ingang wil doen vinden, over
geldige ‘bewijzen’ - direct in de aanschouwing gegeven ‘voorbeelden’ -

1

2
3

Zoals bijvoorbeeld het feit dat de ‘trust’ het despotisme in de aangesloten staten bestendigt door het aanwakkeren
van onderlinge oorlogen, terwijl het nationaal-socialisme uiteindelijk heeft geleid tot een oorlog van de ‘despotische’
tegen de ‘republikeinse’ staten.
Lyotard spreekt in verband met het nazisme van ‘la manipulation cynique d'une “masse” [...] par un chef’ (Heidegger
et ‘les juifs’, 116). Zie in dit verband ook id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 113.
E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 32.
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beschikt. Wanneer het publiek deze ‘bewijzen’ accepteert, houdt het de dialectische zinnen voor
cognitieve en is het ‘idealisties’ geworden. Nemen we ter illustratie de uit het ‘ten einde denken’ van
de Teutoonse ‘nationale idee’ voortgekomen zin: ‘De Fochanen haten ons, Teutonen, en staan ons
naar het leven.’ Welnu, aangezien er geen bewijzen zijn voor die bewering, zit er niets anders op dan
die maar zelf te fabriceren. Daarom worden op instigatie van de ‘T.U.V.’ allerlei incidenten
geënsceneerd die als ‘bewijs’ moeten dienen, zoals het houden van anti-Teutoonse manifestaties in
Fochanije of het uitsturen door Fochanije van spionnen en saboteurs, die in Teutonia dan natuurlijk
met veel publiciteit ontmaskerd en gearresteerd moeten worden.
In dit proces van ‘werkelijkheidsproductie’ zijn de media van kapitaal belang: zij ‘mediatiseren’
(letterlijk) elke gebeurtenis: zij staan tussen het publiek en het gebeurde, waarvan zij een
waarheidsgetrouw (ooggetuigen)verslag beloven te geven. In werkelijkheid beroven ze hun publiek
van elk direct contact met de waarneembare werkelijkheid waarover zij berichten en daardoor ook
van de mogelijkheid tot falsificatie. Wie de moderne massamedia in handen heeft, kan zich dan ook
naar believen een ‘idealistisch’ publiek creëren dat rijp is voor manipulatie. Zo maakt ‘Die B.Z. um
Mitternacht’ van een (door de ‘T.U.V.’ aangestichte) eenmansmanifestatie - die overigens alleen maar
bestaat in het vernietigen van een aantal Teutoonse kranten - een massale en ‘gruwelijke antiteutoonse
manifestatie te Montparno’ (III, 19) met doden en gewonden, de ontvoering van een ‘teutoonse
kinderjuffrouw’ (III, 20) en ‘bedreigingen aan het adres der te Montparno vertoevende Teutonen’
(III, 19). Voor de massa is de hoger geformuleerde dialectische zin daarmee ‘bewezen’.1
Dialectische zinnen kunnen echter nog op een tweede manier voor cognitieve worden verkocht.
Die bestaat erin dat men het publiek zo doeltreffend overtuigt van de waarheid van die uitspraken,
dat het elke ‘falsificatieprocedure’ - het toetsen van de uitspraak aan het gegevene - achterwege laat.
In dit proces speelt de beheersing van de retorica - de kunst van het overtuigen - dan ook een grote
rol. Wybau wordt dan ook niet toevallig met grote nadruk afgeschilderd als een meesterlijk redenaar,
wat niet alleen blijkt uit de redevoering waarmee hij de conservatieve partij naar zijn hand weet te
zetten, maar ook uit het feit dat hij ooit, beschuldigd van moord, probleemloos vrijkwam nadat zijn
advocaat ‘het door Wybau geschreven pleidooi’ (III, 12) had gehouden. Scherpzinnig als hij is, is
Wybau zich natuurlijk ten volle bewust van de belangrijke rol die de retorica te spelen heeft in het
‘bedriegen’ (III, 17) van het volk. Daarom ook wijst hij zijn conservatieve partijgenoten op het belang
van ‘pakkende’ slogans:
de massa houdt van slagwoorden als meisjes van bonbons. De massa toetst nooit aan de
werkelikheid het ware op het valse in een slagwoord; zij neemt het slagwoord aan zoals
het is, omdat zij van brio, van bravoure houdt. De waarheid heeft dus bij een slagwoord
niets te zoeken, maar wel het brio. (III, 14)

1

Van Ostaijen geeft de reacties van het publiek weer in flarden directe rede. In deze anonieme commentaren wordt
‘het lezen van kranten’ gelijkgesteld met ‘weten’ (III, 19).

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

310

De door de moderne despotische machthebber na te streven en aan het eind van deze groteske ook
effectief gerealiseerde toestand is die waarin de massa überhaupt geen ‘bewijzen’ meer vraagt, maar
de voorgekauwde pseudocognitieve zinnen, idealiter in sloganvorm geformuleerd, slikt zonder ze
nog te ‘falsifiëren’. Dat wordt door de slotscène op schitterende wijze geïllustreerd. Daar slaagt Wybau
erin de inwoners van ‘Montparno’ te laten geloven dat de ‘Neiffeltoren’ door de Teutoniërs is gestolen:
De mensen staan vlak vóór de Neiffeltoren. Krantevrouwen roepen: de Neiffeltoren
gestolen! Iedereen is het zo: de Neiffeltoren is gestolen. Grauw staat de neiffeltoren in
machteloze realiteit. En de markonisten [...] seinen van het Neiffeltoren-station uit: de
moffen hebben de Neiffeltoren gestolen.1
Terwijl de idealist Pameelke door Wybau ‘gedesillusioneerd’ is,2 is de massa nu zelf ‘idealistisch’
geworden: ‘De menigte was gans in de wereld van Pameelke, de idealistiese vaderlander, overgestapt.’3
Voor haar is ‘absurde logika’ inderdaad ‘realiteit’ geworden,4 en dat maakt haar tot het gedroomde
werktuig van de moderne despoot.
Het portret dat Van Ostaijen hier van ‘de massa’ ophangt, is weinig vleiend: onbetrouwbaar,
makkelijk tot ‘idealisme’ te bewegen, licht manipuleerbaar en door dit alles gevaarlijk voor zichzelf
en voor anderen.5 Het is een beeld dat zoals we hebben gezien ook in andere grotesken terugkeert.
Zo laat ‘de menigte’ zich ook in ‘Geschiedenis’, ‘Het bordeel van Ika Loch’ en ‘Intermezzo’6 door
een of meer leiders probleemloos misleiden, disciplineren en/of gebruiken. En ook in ‘Het gevang in
de hemel’ weten de machthebbers, met nr. 200 als ‘levend bewijs’7 van hun doctrine, het volk een
rad voor ogen te draaien - zij het enkel tot nr. 200 ‘zijn eigen weg gaat’.8 Uiteraard heeft dit negatieve
beeld van de massa alles te maken met de teloorgang van Van Ostaijens geloof in een universele vrije
broederschap, zoals die al aangekondigd wordt in de eerder besproken brief aan Geo van Tichelen
van april 1919: ‘De mensen zijn niet waard gekritiseerd te worden. Enkel stof voor burleske novellen.’9
In ‘De trust der vaderlandsliefde’ is van dat geloof in elk geval geen spoor meer terug te vinden.
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III, 28. Zie bij deze passage ook E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 33; en G. Borgers, Paul van
Ostaijen. Een documentatie, 616. Opvallend is dat in dit bedrog verschillende media weer een centrale rol
spelen. Het nieuws van de ‘diefstal’ staat ‘in monsterlichtletters’ (III, 27) op het gebouw van de ‘Gazette
du Soir’, en wordt verder verspreid door speciale edities van kranten. Ook de ‘markonisten’ uit het citaat
blijken onbetrouwbare verslaggevers. Dit is in overeenstemming met Beekmans vaststelling dat in Van
Ostaijens grotesken de taal, en bij verruiming alle ‘media’, een ‘cat and mouse game with reality’ (o.c.,
102) spelen.
Pameelke doorziet dan ook het bedrog: ‘Maar dààr staat de Neiffeltoren, schreeuwde plots ontwakend Pameelke,
fier deze poedelnaakte waarheid alleen te hebben gevonden.’ (III, 28)
III, 28. Zie verder ook III, 26.
Cf. E.M. Beekman, In Illo Tempore, 149.
Cf. hierbij ook Beekman: ‘The masses are the ignorant and gullible plebs, easily fooled and loyal to their folly.’
(Homeopathy of the Absurd, 33; zie ook ibidem 39 en 46)
Deze groteske levert volgens Hadermann dan ook ‘een algemene, onverbiddelijke afbeelding van de dwaasheid
van een massa - welke massa dan ook - die niets beter vraagt dan, eventueel met een schijn van inspraak, te worden
gemanipuleerd.’ (Paul van Ostaijens grotesk panopticum, 225)
C. Offermans, Heerlik zwansen, 218.
Zie in dit verband verder ook Hoofdstuk 1.4. en 1.5.
Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 221. Zie bij deze passage verder Hoofdstuk 2.3.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

311

Als de in de voorliggende groteske geschetste situatie inderdaad de ‘Stand der Dinge’ is, dan ziet het
er voor ‘klassiek links’ wel erg somber uit. ‘De trust der vaderlandsliefde’ laat twee dingen zien. Ten
eerste, dat het universele emancipatiestreven van het moderne project nooit tot voltooiing zal kunnen
worden gebracht, omdat er tussen idee en werkelijkheid een niet op te heffen incommensurabiliteit
bestaat.1 Daar komt nog bij dat de ‘massa’ in laatste instantie toch altijd het meeste blijkt te worden
aangesproken door het ‘eigene’ (particuliere, bijzondere, lokale, ...),2 én dat het moderne
emancipatieproject gedwarsboomd wordt door naar despotische heerschappij strevende krachten, die
zich op bijzonder doeltreffende wijze ‘gemoderniseerd’ hebben. Ten tweede, dat de ‘massa’ zich
gemakkelijk haar vrijheid laat ontnemen, ja zelfs bang lijkt te zijn voor de onzekerheid en
verantwoordelijkheid die de vrijheid met zich meebrengt.3

5. Van Ostaijen: de kritische rede
‘Kant se représente le philosophe (non le professeur, je l'accorde) comme un guerrier
toujours en éveil, qui croise le fer contre les marchands d'apparence transcendentale.’4
Van Ostaijens eigen standpunt blijft in ‘De trust der vaderlandsliefde’, zoals dat overigens in verreweg
de meeste grotesken het geval is, tot op grote hoogte impliciet. Toch beschikken we over voldoende
argumenten om ze als een, in de kantiaanse zin, kritische houding te omschrijven. Het meest voor de
hand liggende argument is natuurlijk dat Van Ostaijen zelf, in een hierboven reeds geciteerde
briefpassage, aan ‘De trust der vaderlandsliefde’ een
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Lyotard stelt dan ook dat het streven van de ‘moderne vertellingen’ naar ‘le “dépassement” de l'identité culturelle
particulière vers une identité civique universelle’ tot mislukken gedoemd is: ‘on ne voit pas comment un tel
dépassement peut avoir lieu.’ (Le postmoderne expliqué aux enfants, 59-60) Zie verder ook id., Le différend, 231-232;
en id., Histoire universelle et différences culturelles, 564-567.
Ook Beekman wijst hierop naar aanleiding van ‘De trust der vaderlandsliefde’: ‘de idealiteit van thuis is altijd
sterker dan de idealiteit van een abstractie.’ (In Illo Tempore, 149) Wybau heeft dat zeer scherp doorzien: ‘Kunt u
bewijzen dat het rivaalland tot de tanden toe is gewapend, [...] dan worden de kredieten ter monsterbewapening der
eigen natie geredelik toegestaan, ook door de sociaal-demokraten.’ (III, 16) Cf. hierbij ook Lyotard, die erop wijst
dat, ‘dès la guerre franco-allemande de 1870-1871, l'Internationale a buté sur la question de l'Alsace-Lorraine, qu'en
1914 les socialistes allemands et français ont voté respectivement les budgets nationaux de guerre’ (J.-F. Lyotard,
Le postmoderne expliqué aux enfants, 61; zie ook ibidem 91-92). Dit laatste gegeven moet voor de toenmalige jonge
progressieve intelligentsia in Europa inderdaad erg traumatisch zijn geweest. Zo wijst De Vree erop hoe de Berlijnse
dadaïsten de S.P.D., die ‘in 1914 de militaire kredieten had gestemd’, om deze reden ongenadig bekritiseerden.
(Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 29; zie ook id., Paul van Ostaijens Berliniale, 11) De Vree herinnert voorts ook
aan het ontnuchterende gegeven van ‘de schipbreukige politieke internationales’ (Paul van Ostaijen en het dadaïsme,
53). Zie in dit verband ten slotte ook M. Sertyn, Avondlandstemming bij de jonge avant-garde in Vlaanderen na
1918, 571-572.
Cf. hierbij ook Hoofdstuk 1.5. Hoezeer Van Ostaijen zich hiermee in de kritische traditie van de verlichting beweegt,
mag blijken uit een passage als de volgende: ‘Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so grosser Teil
der Menschen [...] gerne zeitlebens unmündig bleiben; und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren
Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein.’ (I. Kant, Beantwortung der Frage: was ist
Aufklärung?, A 481-482)
J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 164. Zie ook id., Le différend, 195.
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‘kritische’ intentie toekent: ‘es ist eine politische Groteske, und infolgedessen eigentlich rein kritisch,
so wie Mynona.’1 De verwijzing naar Mynona is belangrijk, omdat ze duidelijk maakt dat het Van
Ostaijen niet om ‘positieve’ kritiek begonnen is - een kritiek die aanwijzingen formuleert om wat
‘verkeerd’ is te vervangen door het ‘goede’. De grondintentie van Mynona's groteske proza is het
wekken van het bewustzijn dat de empirie onherstelbaar ‘verkeerd’ is. Wie kritisch denkt, moet de
empirie bijgevolg onverzoenlijk afwijzen en zich ervan distantiëren, om zo het bewustzijn levendig
te houden van ‘das göttlich geheimnisvolle Urbild des echten Lebens’2 en de idee, wanneer ze al niet
in de empirie kan worden gepresenteerd, ten minste in de geesten levend te houden. Ook ‘De trust
der vaderlandsliefde’ alludeert zo, ex negativo, op het ideële: ze ‘distantieert’ zich van het bestaande,
dat toch nooit zal worden wat het behoort te zijn,3 en probeert aldus - door als het ware op de grens
tussen het reële en het ideële te gaan staan - de idee voelbaar te maken in haar onpresenteerbaarheid.
Dat maakt ook de diepe verwantschap uit tussen de grotesken en de late gedichten, die op het eerste
gezicht nochtans afgrondelijk van elkaar verschillen: beide worden gemotiveerd door een streven om
te alluderen op ‘iets anders’, dat geen directe presentatie kan krijgen. In de grotesken heeft dat streven
echter vaak betrekking op ethische en politiek-maatschappelijke kwesties, terwijl de gedichten in vele
gevallen op een ontologisch-existentiële problematiek zijn toegespitst.
Van Ostaijens inzicht dat het onmogelijk is om het object van een idee direct in de aanschouwing
te presenteren, is ten minste gedeeltelijk door Kant geïnspireerd. Ook in ‘De trust der vaderlandsliefde’
beroept hij zich impliciet op de kritische filosofie om het ‘onkritische’ of ‘romantische’ idealisme
zoals dat bij een Pameelke kan worden aangetroffen als een ‘transcendentale illusie’ te ontmaskeren
en te wijzen op de potentiële gevaren van een dergelijk idealisme voor de empirie. Met een dergelijke
praxis treedt hij volledig in de sporen van Kant, die de kritiek ziet als een instrument dat
von diesem dogmatischen Blendwerke, der [sic] so viele durch eingebildete Glückseligkeit,
unter Theorien und Systemen, hinhält, befreien, und alle unsere spekulative Ansprüche
bloss auf das Feld möglicher Erfahrung einschränken [kann]4,
en dat met het oog daarop een ‘nach sicheren Grundsätzen vollzogenen Grundbestimmung’ (KdrV
A 395) levert van onze ken- en denkvermogens. Een dergelijke, als ‘discipline’5
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Geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 158. Dat Van Ostaijens ‘groteske’ geschriften in de eerste plaats
kritisch zijn bedoeld, wordt ook plausibel gemaakt door het feit dat Van Ostaijen zijn groteske gedichten aanvankelijk
als ‘kritiese gedichten’ omschreef. Zie hierbij II, 261; G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 300; en
P. Hadermann, Paul van Ostaijens grotesk panopticum, 219.
Geciteerd in: P. Cardorff, Friedlaender (Mynona) zur Einführung, 108. Zie hierbij ook Ter inleiding 2.2., Hoofdstuk
1.5. en Hoofdstuk 2.3.
Cf. hierbij Beekman over ‘De trust der vaderlandsliefde’: ‘This is a situation of organic folly, which is at the core
of the world. Nothing can be done about it.’ (Homeopathy of the Absurd, 33) Verderop noemt Beekman de grotesken
daarom terecht ‘an expression of Van Ostaijen's sense of incommensurability between this society and an order
which should be.’ (Ibidem 123)
KdrV A 395. Zie ook KdrV A 63-64/B 88.
Kant spreekt van een ‘Disziplin, welche der spekulativen Vernunft in diesem Felde unüberschreitbare Grenzen
setzt’ (KdrV B 421). Zie verder ook KdrV A 761-762/B 789-790 en A 795/B 823; R. Scruton, Kant, 41; P.F.
Strawson, The Bounds of Sense, 155; en J.-F. Lyotard, Introduction à une étude du politique selon Kant, 105-106.
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gedachte kritiek is ook kenmerkend voor Van Ostaijens grotesken, die bij herhaling ‘man's
overconfidence in his verbal and rational superstructures’1 ontmaskeren en ridiculiseren vanuit het
besef van de begrensdheid van onze kennis. Zoals de ontmaskering van de ‘transcendentale illusie’
bij Kant, en in zijn spoor ook bij Lyotard, veel meer is dan alleen maar een academische kwestie, is
ook Van Ostaijens kritiek niet zomaar een louter theoretisch-filosofische aangelegenheid, maar heeft
ze ook een belangrijke praktische, en in het bijzonder politieke, draagwijdte. Politiek is immers, zoals
de lucide Wybau het treffend verwoordt, ‘de reële omzetting van het gedachteleven’ (III, 13). Van
Ostaijens kritiek is dan ook tevens een kritiek op wat we hierboven een ‘sublieme politiek’ hebben
genoemd, die een idee probeert te realiseren en in haar - per definitie tot mislukken gedoemde pogingen daartoe het bestaande denigreert, beschadigt en zelfs vernietigt.
Van Ostaijens kritiek op een onkritisch idealisme is in ‘De trust der vaderlandsliefde’ ook en met
name ingegeven door zijn inzicht in de manipuleerbaarheid ervan door ‘cynische relativisten’, die
een nihilistisch, exclusief en bijgevolg uitermate onrechtvaardig machtsdenken huldigen en de verblinde
verknochtheid aan zekere ideeën op grote schaal ingang proberen te laten vinden om ze vervolgens
ten eigen bate te misbruiken. Een dergelijk relativisme ziet in ideeën uitsluitend nuttige instrumenten
voor de bevrediging van de eigen verlangens en in het bijzonder van de machtswil. In onze lectuur
van ‘De trust der vaderlandsliefde’ hebben we gesuggereerd dat een dergelijk lucide, maar cynisch
relativisme door Van Ostaijen lijkt te worden beschouwd als het filosofische fundament van de
‘moderne’ reactie.
Tegenover het verblinde ‘idealisme’ van rechts én links en het cynische relativisme van een in
reactie op het verlichtingsdenken gemoderniseerd despotisme stelt Van Ostaijen een kritische houding,
die zich weliswaar nog steeds laat leiden door (in casu ‘linkse’, ‘progressieve’) ideeën en daaraan
ook haar kritische potentieel ontleent tegenover het bestaande, maar tegelijk niet langer de illusie
koestert dat ze de door haar nagestreefde ideeën in een afzienbare toekomst zal kunnen verwerkelijken.2
In plaats van (potentieel ‘terroristische’) pogingen daartoe te ondernemen, beperkt hij zich er voortaan
toe om, ook en met name in zijn artistieke praxis, op het ideële te alluderen. Van Ostaijen heeft zich
daarmee ontwikkeld tot een waakzame ‘agitator’, die zich beweegt in het permanente spanningsveld
tussen de wereld zoals zij is en de wereld zoals zij behoort te zijn (‘die er in der Idee hat’ (KdrV B
426)) en streeft naar het creëren van ‘overgangen’ tussen beide domeinen met respect voor hun radicale
heterogeniteit en incommensurabiliteit. Zijn ‘late’ denken over het politieke berust dan ook op dezelfde
grondslagen als de esthetica van het verhevene, die zijn late poëzie motiveert.3
Een dergelijke kritische houding, die zich er rekenschap van geeft dat het ‘Gemeinwesen’ nooit
het ‘hoogste goed’ maar in het beste geval het ‘geringste kwaad’ kan
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Cf. E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 60.
Cf. hierbij Kant: hoewel een idee als de ‘platonische Republik’ niet anders is dan een ‘Beispiel von erträumter
Vollkommenheit’, doet men er beter aan ‘diesem Gedanken mehr nachzugehen, und ihn [...] durch neue Bemühungen
in [sic] Licht zu stellen, als ihn, unter dem sehr elenden und schädlichen Vorwande der Untunlichkeit, als unnütz
bei Seite zu setzen.’ (KdrV A 316/B 372-373)
Vergelijk hiermee Deel I. Hoofdstuk 3.1.
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zijn, veronderstelt een permanente ‘distans’ tegenover het reële.1 Het is immers alleen vanuit zo'n
positie dat men aan de idee kan herinneren, op de ontoereikendheid van de empirie voor de idee kan
wijzen en de pretenties van wie beweert de idee (het ‘hoogste goed’, ‘l'idée d'un “tout des êtres
raisonnables pratiques”’2, de ‘platonische Republik’ (KdrV A 316/B 372), de ‘kosmopolitische
republikeinse gemeenschap’, ...) te hebben gerealiseerd of te kunnen realiseren, kan ontmaskeren. De
afstandelijkheid en de daarbij horende scepsis tegenover ‘positieve kritiek’ en een ‘positieve praxis’
die bij de late Van Ostaijen kunnen worden vastgesteld, mogen dan ook allerminst zo worden begrepen
als zou hij ‘apolitiek’ zijn geworden.
Parallel aan Van Ostaijens zo-even beschreven ontwikkeling van ‘pontifex’ (de ‘paus van Halensee’)
tot ‘agitator’ verloopt de ontwikkeling van zijn denken over het ideële, die we summier - en daardoor
natuurlijk al te schematisch - kunnen weergeven als een ontwikkeling van een ‘romantisch’ over een
‘platonisch’ naar een ‘kantiaans’ en kritisch idealisme. Gelooft Van Ostaijen aanvankelijk nog dat
het reële en het ideële tot een verzoening kunnen worden gebracht, dan merken we dat hij - met name
vanaf de Berlijnse tijd - beide in toenemende mate als onherroepelijk divergente domeinen begint te
denken, die enkel in een niet op te heffen spanningsrelatie kunnen worden verenigd. Illustratief
hiervoor is de ontwikkeling van Van Ostaijens ‘platonisme’. De opkomst ervan in de loop van 1919
markeert al een groeiend inzicht in de radicale heterogeniteit en onverzoenbaarheid van het reële en
het ideële. Dit inzicht gaat gepaard met een toenemend bewustzijn van de vernietigende gevolgen
van de platonisch-idealistische imperatief om het reële radicaal te verwerpen ten voordele van het
‘wezenlijker’ geachte ideële. Toch handhaaft Van Ostaijen aanvankelijk deze imperatief, en dit met
name met betrekking tot de kunst, en toont hij zich nog redelijk optimistisch met betrekking tot de
mogelijkheid om ideeën te schouwen en ze vervolgens in een ‘ideoplastisch’ kunstwerk weer te geven.3
Dit optimisme wordt in de verdere ontwikkeling van Van Ostaijens denken echter steeds geringer,
tot hij uiteindelijk de intussen welbekende kantiaanse grondslagen zonder reserve tot de zijne maakt:
de erkenning van een niet aflatende ‘metafysische behoefte’, maar tevens ook een kritisch inzicht in
de radicale onpresenteerbaarheid van de idee: ‘enerzijds het heimwee naar het “vaderland” der ziel,
naar een verloren kennis, naar een absolute transcendente werkelijkheid, en anderzijds wat de dichter
“platonisch pessimisme” noemt, het besef van de ontoereikendheid van de menselijke vermogens om
tot die kennis en die werkelijkheid door te dringen’4.
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Over de ‘distans’ van de late Van Ostaijen zie onder andere E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 15, 20, 57
en 100; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 304-305; Paul van Ostaijen and Der Sturm, 43 en 45; id., Paul van
Ostaijens grotesk panopticum, 221; P. de Vree, Esquisse de l'évolution des études sur Paul van Ostaijen, 8; C.
Offermans, Heerlik zwansen, 224-225; en T. Vaessens, De esthetische uitdrukking van een idealistische beslissing,
70-71.
J.-F. Lyotard, Introduction à une étude du politique selon Kant, 109.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.4.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 216. Cf. hierbij ook het ‘Breugel’-opstel (IV, 341).
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Hoofdstuk 4. ‘Modernistiese dichters’
‘Modernistiese dichters’ is een theoretisch-kritische tekst die in juni 1923 werd geschreven en voor
het eerst werd gepubliceerd in het najaar van 1923.1 Hij bestaat uit een tiental fragmenten variërend
van uitgewerkte aforismen tot echte korte opstellen. Met ‘Modernistiese dichters’ mengde Van Ostaijen
zich in ‘de polemiek over moderne dichtkunst, die in De Stem tot ontwikkeling was gekomen’2. Zijn
belangrijkste opponent daarbij was de antimodernistische dichter en criticus Urbain van de Voorde.
De meeste fragmenten uit ‘Modernistiese dichters’ zijn dan ook bedoeld als een directe reactie op
Van de Voordes in De Stem verschenen opstel ‘Godsvrede’. Dit geldt ook voor ‘Individualisme in
de kunst’, het ‘essay-fragment’ uit ‘Modernistiese dichters’ dat de meest expliciete verwijzingen naar
Kant bevat.
‘Modernistiese dichters’ is niet alleen ‘Van Ostaijens meest uitgebreide artikel over de moderne
dichtkunst’3, maar ook de eerste grote tekst van na de ‘crisis’ van 1921-1922. Dit lange opstel was
bovendien bedoeld als een nadrukkelijke bepaling van zijn eigen plaats in het contemporaine
poëzielandschap én als een theoretische basis voor zijn latere kritische praxis in Vlaamsche Arbeid.4
Dat Van Ostaijen precies in deze tekst herhaaldelijk aan Kant refereert, geeft aan die verwijzingen
dan ook extra gewicht. Het kan ons vermoeden dat Van Ostaijens Kantlectuur tot het doorbreken van
de genoemde impasse bijgedragen heeft,5 alleen maar versterken.

1. Een ‘Kantcollege’
‘[...] doch niet aan de logiekers, aan de lui van het gezond verstand, aan hen geef ik niets
toe’6.
Als Van Ostaijen zich in ‘Individualisme in de kunst’ nadrukkelijk op Kant beroept, dan heeft hij
daarmee in de eerste plaats een strategische bedoeling: door te insinueren dat Van de Voordes
opvattingen en woordkeuze getuigen van een gebrek aan kennis van de filosofie van Kant - toch
algemeen beschouwd als een van de belangrijkste filosofen uit de westerse wijsgerige traditie - probeert
hij hem als intellectueel en als criticus te diskwalificeren.7
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‘Modernistiese dichters’ verscheen, om precies te zijn in twee afleveringen in respectievelijk het september-oktoberen het november-december-nummer van Vlaamsche Arbeid. Zie hiervoor IV, 541; en G. Borgers, Paul van Ostaijen.
Een documentatie, 504.
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 525. Over deze polemiek zie verder ook ibidem 494-495, 501
en 504; en P. Hadermann, Het vuur in de verte, 97.
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 504.
Cf. G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 504.
Zie hiervoor Ter inleiding 1.
IV, 374. Het citaat komt uit de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’.
In die strategie past naast een formulering als deze: ‘de heer v.d.V. verwart hier, - stellig niet te kwader trouw, wat
overigens niet in zijn voordeel spreekt’ (IV, 169) ook de vernederende raadgeving aan Van de Voorde om maar
eens ‘een volksbibliotheek-handboekje’ (IV, 169) te raadplegen en zo zijn gebrekkige kennis van Kant te verbeteren.
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Tegelijk signaleert de verwijzing naar Kant echter ook Van Ostaijens groeiende toenadering tot (een
onderdeel van) Kants filosofie, die zelf moet worden gekaderd in het ruimere verband van de
ontwikkeling van Van Ostaijens denken in het algemeen.
In de bewuste passage beroept Van Ostaijen zich op Kant, en inzonderheid op de Kritik der reinen
Vernunft, om de onderlinge tegenstrijdigheid van een aantal uitspraken uit ‘Godsvrede’ aan te tonen.
Van Ostaijens kritiek geldt met name het feit dat Van de Voorde gebruik maakt van een aantal
filosofische begrippen als ‘intuïtie’, ‘rede’, ‘logisch’, ‘logos’ en ‘logiciteit’ zonder daarbij rekening
te houden met het kantiaanse onderscheid tussen de rede en het verstand. Van Ostaijen haast zich dan
ook om hem dat voor de voeten te werpen: ‘de heer v. d. V. verwart hier [...] het begrip verstand met
het begrip Rede (Vernunft).’ (IV, 169) Hierop laat hij een kort exposé volgen over het verschil tussen
beide conceptuele vermogens en over de functie van de logica:
de logica [...] staat met de Rede niet in verband; de logica is de formele uitdrukking van
het verstand; zij is, om met de encyclopedie te spreken: de wetenschap der wetten, die
het verstand bij het denken volgt. Draait men de verhouding pragmaties om dan is de
logica de baan langs dewelke het verstand dient geleid. Maar het verstandelike denken
moge logies - d.w.z. naar een wetenschap waarvan de beginselen door het verstand zelve
moesten gesteld worden - nog zo sluiten als een bus, deze superlatief van het verstand
mag met Rede, Logos niet worden verward. De ideeën die de Rede vormt zijn volgens
Kant vol tegenstrijdigheid, van het verstand uit gezien onlogies; de Rede zelve is
verblinding. (IV, 169-170)
In de hem kenmerkende, bijzonder gecomprimeerde betoogtrant raakt Van Ostaijen hier een aantal
kwesties aan die van fundamenteel belang zijn voor een goed begrip van zijn ‘definitieve’ opvattingen.
We zullen dan ook proberen om de implicaties van wat hij hier zegt, zo volledig mogelijk te
onderzoeken. Met het oog daarop zullen we de geciteerde passage eerst nauwgezet lezen tegen de
achtergrond van de eerste Kritik, waarop ze - direct of indirect - geïnspireerd is.
Zoals we weten is het verstand het vermogen van de begrippen waarvan het object direct in de
aanschouwing presenteerbaar is, en de rede het vermogen van de begrippen waarvan het object geen
directe aanschouwelijke presentatie kan krijgen.1 Aangezien kennis volgens Kant enkel kan ontstaan
uit de combinatie van begrippen en aanschouwing, zijn alleen de objecten van de begrippen van het
verstand, die samen ‘das Feld möglicher Erfahrung’2 vormen, voor ons kenbaar. Het verstand is met
andere woorden een kenvermogen, terwijl de rede enkel een denkvermogen is: het stelt ons in staat
om (‘bovenzinnelijke’) dingen te denken die we echter per definitie nooit zullen kunnen kennen. Kant
ontzegt daarmee aan de mens ‘alles Fortkommen in diesem Felde des Übersinnlichen’ (KdrV B XXI).
Onze kennis heeft dan ook alleen betrekking op de dingen zoals ze aan onze zinnen verschijnen (‘wie
wir sie anschauen’
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Cf. onder meer Deel I. Hoofdstuk 2.3.3.
KdrV A 702/B 730. Zie ook KdrV B XX.
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(KdrV B 306)) - de ‘Erscheinungen’ (KdrV A 490/B 518) of ‘fenomenen’ - en niet op de dingen zoals
ze ‘op zichzelf’ zijn. Van de dingen als ‘Ursache der Erscheinung’ (KdrV A 288/B 344) en hun
‘Beschaffenheit an sich selbst’ (KdrV B 306) kunnen wij niets weten. We kunnen ze enkel als ‘etwas
überhaupt = X’ (KdrV A 104) denken. Het ‘X’ dat aan de verschijnselen ten gronde ligt, blijft echter
‘vor uns nichts’ (KdrV A 105) - ‘ein uns unbekannter Grund der Erscheinungen’ (KdrV A 380).
Van Ostaijens beroep op Kants kennisleer in het algemeen en op het kantiaanse onderscheid tussen
het verstand en de rede in het bijzonder heeft verstrekkende consequenties voor wat hij als de
fundamentele motivatie van zijn werk beschouwt: het streven naar de directe presentatie van het
ideële.1 Immers, als het ideële onherroepelijk onkenbaar of - wat bij Kant op hetzelfde neerkomt niet direct in de aanschouwing presenteerbaar is, dan is dit streven per definitie tot mislukken gedoemd.
Dat Van Ostaijen zich in ‘Modernistiese dichters’ expliciet tot Kants kennisleer bekent, betekent dan
ook dat hij hier, in 1923, een beweging afrondt die al jaren eerder was ingezet - een beweging, namelijk,
naar een steeds scherper stellen van de radicale incommensurabiliteit van het reële en het ideële, op
grond van een groeiend inzicht in wat Lyotard een verschil naar de presentatieregels zou noemen:
het object van een verstandsbegrip is direct in de aanschouwing presenteerbaar, het object van een
idee is dat per definitie niet. Het is volgens Kant de eerste opgave van een kritiek van de kenvermogens
om steeds opnieuw op die onpresenteerbaarheid te wijzen, en daarmee aan de grenzen van het kenbare
te herinneren.
De kennis die het verstand kan verwerven, heeft enkel betrekking op de natuur, de fenomenaliteit.
Op grond van de eerste Kritik kan men dan ook concluderen: ‘das mittels des kategorialen Apparats
Erkannte ist notwendig und allgemeingültig, nur wesentlich ist es nicht.’2 Dit verklaart waarom Van
Ostaijen de rede, die weliswaar niet tot kennis leidt, maar het bovenzinnelijke ten minste kan denken,
veel hoger aanslaat dan het verstand. Zo omschrijft hij in de geciteerde passage de logica als een
‘superlatief van het verstand’, maar zelfs deze ‘superlatief’ kan blijkbaar niet tippen aan de ‘Rede,
Logos’. Het verschil in waardering valt trouwens ook uit de spelling op te maken: ‘verstand’ versus
‘Rede’.3
Voor kennis is volgens Kant dus een combinatie van twee componenten vereist: een formele (de
(verstands)begrippen) en een materiële (de aanschouwingen). De materiële component wordt geleverd
door de receptiviteit van de zinnelijkheid, de formele is een product van de spontaneïteit van het
verstand. Nu zijn de begrippen waarmee het verstand ‘vorm geeft’ aan het door de zinnelijkheid
geleverde ‘materiaal’ in laatste instantie altijd gefundeerd op zuivere verstandsbegrippen, de
zogenaamde ‘categorieën’. Dit zijn ‘Gedankenformen, die bloss das logische Vermögen enthalten,
das mannigfaltige in der Anschauung Gegebene in ein Bewusstsein zu vereinigen’ (KdrV B 305-306).
Kant definieert de logica dan ook als het geheel van formele regels die door het verstand gevolgd
worden bij het denken (‘vorm-geven’) van het in de aanschouwing gegeven menigvuldige. Zo lezen
we in de eerste Kritik:

1
2
3

Over die ‘motivatie’ zie vooral Hoofdstuk 2.2.
M. Puder, Kant und die französische Revolution, 34. Mijn cursief.
Cf. IV, 169-170 passim.
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‘die Grenze der Logik ist dadurch ganz genau bestimmt, dass sie eine Wissenschaft ist, welche nichts
als die formalen Regeln alles Denkens [...] ausführlich darlegt und strenge beweiset.’1 Het object van
de logica, zo onderstreept Kant keer op keer, is de vorm van het denken.2 Van Ostaijens omschrijvingen
van de logica als ‘de formele uitdrukking van het verstand’, ‘de wetenschap der wetten, die het verstand
bij het denken volgt’ en ‘de baan langs dewelke het verstand dient geleid’ stemmen dan ook volkomen
overeen met Kants opvattingen over de logica zoals die in de eerste Kritik worden uiteengezet.
Aangezien de logica uitsluitend de formele regels van het denken bevat, kan ze op zichzelf niet tot
kennis leiden. Een logisch welgevormde uitspraak is met andere woorden nog niet wáár. Daarvoor
moet ze ook nog in overeenstemming zijn met haar object.3 Kant omschrijft de logica daarom als ‘nur
den Vorhof der Wissenschaften’ (KdrV B IX). Ze fungeert immers alleen als ‘die negative Bedingung
aller Wahrheit: weiter aber kann die Logik nicht gehen, und den Irrtum, der nicht die Form sondern
der Inhalt trifft, kann die Logik durch keinen Probierstein entdecken.’ (KdrV A 59-60/B 84) De logica
leidt dus enkel tot kennis wanneer haar uitspraken door aanschouwingen worden ‘gefalsifieerd’.
Vandaar Kants beroemde adagium: ‘Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe
sind blind.’4 Men mag de logica dan ook niet als ‘Organon’ (KdrV A 61/B 85) gebruiken ‘um seine
Kenntnisse, wenigstens dem Vorgeben nach, auszubreiten und zu erweitern’ (KdrV A 61/B 86). Doet
men dat toch - en de verleiding daartoe is heel groot5 -, dan formuleert men logisch welgevormde,
maar met de werkelijkheid strijdige oordelen, die weliswaar een schijn van objectiviteit kunnen
hebben, maar in feite ‘nichts als Geschwätzigkeit’ (KdrV A 61/B 86) zijn. De logica wordt in dat
geval ‘eine Logik des Scheins, d.i. dialektisch’ (KdrV A 61/B 86). Wie de logica als ‘Organon’
hanteert is ten prooi aan de verwarring tussen dialectische en cognitieve zinnen die we hierboven de
‘transcendentale illusie’ hebben genoemd.6
Al bij al bekleedt de logica in Kants filosofie een tamelijk ondergeschikte en afhankelijke plaats:
ze is een stel regels die enkel in combinatie met aanschouwingen tot kennis kunnen leiden -een kennis
die dan nog alleen kennis van de verschijnselen kan zijn. Dit verklaart de enigszins denigrerende toon
waarop Van Ostaijen, wiens streven immers vooral op het bovenzinnelijke is gericht, over de logica
spreekt. Van Ostaijen ‘zet’ in de geciteerde passage de logica ‘op haar plaats’ - een plaats in dienst
van het verstand, dat hij zoals we hebben gezien inferieur acht aan de rede. Hij ergert zich dan ook
aan Van de Voordes identificatie van ‘logica’ en ‘logos’: ‘verder spreekt hij achtereenvolgens en net
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KdrV B IX-X. In hetzelfde verband stelt Kant dat het verstand het in de logica ‘mit nichts weiter, als sich selbst
und seiner Form zu tun [hat]’ (KdrV B X) en dat de logica zich ‘nur mit der Form des Denkens überhaupt’ (KdrV
B XXIII) bezighoudt. Elders, in de inleiding op de transcendentale logica, omschrijft hij de logica als de ‘Wissenschaft
der Verstandesregeln überhaupt’ (KdrV A 52/B 76) en als ‘ein Kanon des Verstandes [...] in Ansehung des Formalen
ihres Gebrauchs’ (KdrV A 53/B 77).
Zo omschrijft Kant de logica onder meer als ‘die Form des Verstandes’ (KdrV A 60/B 85).
Cf. Kant hierover: ‘obgleich eine Erkenntnis der logischen Form völlig gemäss sein möchte, d.i. sich selbst nicht
widerspräche, so kann sie doch noch immer dem Gegenstande widersprechen.’ (KdrV A 59/B 84) Zie hierbij ook
J.-F. Lyotard, Le différend, 83-84.
KdrV A 51/B 75. Of nog: ‘ohne Anschauung fehlt es aller unserer Erkenntnis an Objekten, und sie bleibt alsdenn
völlig leer.’ (KdrV A 62/B 87) Zie hierbij ook R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, 39.
Cf. b.v. KdrV A 60-61/B 85.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 1.5.
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alsof deze termen identies waren van “hooger Logos” en “soevereine logiciteit”.’ (IV, 169) Net als
aan het verstand kent Van de Voorde aan de logica een belang toe dat ze volgens Van Ostaijen niet
verdient: ‘de logica staat bij hem zeer goed aangeschreven, zodanig zelfs dat deze nederige dienstmaagd
van het denken plots vrouw des huizes is geworden.’ (IV, 169) Meteen stoten we hier op de filosofische
motivatie van Van Ostaijens bekende afkeer van de logica en het (gezond) verstand - een afkeer die
we ook al in ‘Het beroep van dichter’ tot uitdrukking hadden zien komen.1
Zoals Kant onderscheidt Van Ostaijen naast het door de logica beheerste verstand nog een tweede
vermogen van de begrippen: de rede. In de geciteerde passage schrijft hij: ‘De ideeën die de Rede
vormt zijn volgens Kant vol tegenstrijdigheid, van het verstand uit gezien onlogies; de Rede zelve is
verblinding.’ Ook deze uitspraak is bijna woord voor woord terug te voeren op de eerste Kritik.
Zoals we weten verstaat Kant onder ‘ideeën’ begrippen van de rede. Anders dan aan een
verstandsbegrip kan aan een idee ‘kein kongruierender Gegenstand in den Sinnen gegeben werden’2.
Ideeën zijn bijgevolg pure ‘Gedankendinge’ (KdrV A 469/B 497) - ‘ganz leer und ohne Bedeutung’
(KdrV A 486/B 514). De logica beregelt echter enkel de fenomenaliteit. Ze is derhalve niet van
toepassing op de objecten van ideeën, die immers niet ‘in irgend einer möglichen Erfahrung’3 gegeven
kunnen worden. Dit verklaart waarom Van Ostaijen schrijft dat de ideeën ‘van het verstand uit gezien
onlogies’ zijn. Het feit dat het object van een idee niet in de aanschouwing gepresenteerd kan worden,
betekent voorts ook dat men er om het even wat over kan zeggen zonder het gevaar te lopen door
‘Tatsachen der Natur’ (KdrV A 469/B 497) te worden tegengesproken. Eenzelfde idee kan dus
aanleiding geven tot diametraal tegengestelde uitspraken. Alle pogingen om cognitieve uitspraken te
doen over het object van een idee verzanden dan ook in ‘Dunkelheit und Widersprüche’ (KdrV A
VIII). De ideeën zijn dus inderdaad ‘volgens Kant vol tegenstrijdigheid’.
Rest ons te verklaren waarom de rede in Kants opvatting ‘verblinding’ zou zijn. Hoewel de objecten
van de ideeën zelf onkenbaar zijn, dragen met name de transcendentale ideeën4 bij tot een verdere
organisatie en unificatie van de door het verstand verworven kennis. De transcendentale ideeën
fungeren dan als ‘regulatieve principes’ - ‘Aufgaben, um die Einheit des Verstandes, wo möglich,
bis zum Unbedingten fortzusetzen’ (KdrV A 323/B 380). Dit gebruik van de transcendentale ideeën
is volkomen legitiem en zelfs noodzakelijk,
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Zie hiervoor Hoofdstuk 2.1. Deze afkeer komt nog sterker tot uiting in ‘Het bordeel van Ika Loch’: de hoofdfiguur
van deze groteske, wier naam niet toevallig een anagram vormt van ‘logica’, blijkt in een wel heel extreme mate
verblind door de transcendentale illusie. Zie over ‘Het bordeel’ in dit verband ook C. Offermans, Het bordeel als
disciplineringsmachine, 112 en 118-119; en Hoofdstuk 3.3.
KdrV A 327/B 383. Of nog: ‘es kann keine Erscheinung gefunden werden, an der sie sich in concreto vorstellen
liessen.’ (KdrV A 567/B 595)
KdrV A 462/B 490. Deze gedachte keert overigens ook terug bij Friedlaender. Zie hierbij onder meer Schöpferische
Indifferenz, 71, 87, 200 en 381.
De transcendentale ideeën zijn ideeën die niet ‘willkürlich erdacht’ (KdrV A 462/B 490), maar ‘ganz notwendig in
der Vernunft nach ihren ursprünglichen Gesetzen erzeugt’ (KdrV A 338/B 396) zijn. Kant noemt ze daarom
‘natürliche und unvermeidliche Problemen [sic] der Vernunft’. Hij onderscheidt drie soorten transcendentale ideeën,
al naargelang van hun (onpresenteerbare) object: de psychologische, de kosmologische en de theologische, met als
object respectievelijk de ziel, de wereld en God.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

320

en laat zien dat het streven naar een grotere - onbepaalde, absolute - eenheid dan ‘der empirische
Verstandesgebrauch erreichen kann’ (KdrV A 701/B 729) in de natuur van de rede ligt. De rede zelf
gebiedt ons ‘um über die Natur hinaus zu kommen’ (KdrV A 338/B 395) - om de grens van de ervaring
te overschrijden en op te stijgen naar het absolute. Ook dit gebod kan, zij het in een afwijkende
formulering, in ‘Individualisme in de kunst’ worden teruggevonden:
De imperatief van de intuïtie (de imperatief, d.i. de onbereikbare grens, die nochtans als
verschiet moet worden gesteld) zou kunnen luiden: dat uw individuëel beleven van het
gebeuren zo weze dat deze uwe intuïtieve voorstelling van het wereldgebeuren met het
wereldgebeuren kortaf koïncidere. (IV, 170)
Van Ostaijen gebruikt hier de term ‘imperatief’, die Kant voor de tweede Kritik reserveert,1 voor het
kantiaanse gebod van de rede om op te stijgen van het bepaalde (‘uw individuëel beleven’) naar het
onbepaalde (‘het wereldgebeuren kortaf’). Net als Kant2 acht Van Ostaijen dat gebod echter
onuitvoerbaar (‘de onbereikbare grens’). Het onbepaalde is onbereikbaar, maar moet wel als doel,
‘als verschiet’, worden gesteld. Het wordt niet gegeven, maar (als een opdracht) opgegeven.
Het ‘juiste’ gebruik van de transcendentale ideeën als regulatieve principes geeft echter
onvermijdelijk ook aanleiding tot een illegitiem gebruik. De transcendentale ideeën richten immers
‘den Verstand zu einem gewissen Ziele [...], in Aussicht auf welches die Richtungslinien aller seiner
Regeln in einen Punkt zusammenlaufen’ (KdrV A 644/B 672). Dit geeft onvermijdelijk aanleiding
tot de illusie dat dit doel een presenteerbaar object is, terwijl het in feite enkel het (per definitie
onpresenteerbare) object van een idee is. De illusie ontstaat met andere woorden doordat men het
ideële object, dat ‘bloss in Gedanken existiert, hypostasiert, und in eben derselben Qualität, als einen
wirklichen Gegenstand ausserhalb dem denkenden Subjekte annimmt’3. Deze ‘Fehler der Subreption’4,
die de bron is van een onweerstaanbare dialectische schijn, kan weliswaar worden ontmaskerd, maar
de neiging ertoe kan niet worden onderdrukt:
Es sind Sophistikationen, nicht der Menschen, sondern der reinen Vernunft selbst, von
denen selbst der Weiseste unter allen Menschen sich nicht losmachen, und vielleicht
zwar nach vieler Bemühung den Irrtum verhüten, den Schein aber, der ihn unaufhörlich
zwackt und äfft, niemals völlig los werden kann.5
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Voor Kants definitie van de term ‘imperatief’ zie KdpV A 36-37; en Deel I. Hoofdstuk 2.5.1. De formulering van
Van Ostaijens ‘imperatief’ is natuurlijk geïnspireerd op de eerste formulering van de categorische imperatief:
‘Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung dienen
könne’ (KdpV A 54). De ‘goede’ formulering van de categorische imperatief hadden we overigens al in ‘Het gevang
in de hemel’ teruggevonden. (Cf. III, 43; en Hoofdstuk 1.1.) Zoals we zullen zien bevat ‘Modernistiese dichters’
nog meer reminiscenties aan de tweede Kritik (cf. 2.2.).
Vergelijk hiermee KdrV A 565-566/B B 593-594.
KdrV A 384. Zie ook KdrV A 484/B 512 en A 642/B670.
KdrV A 643/B 671. Over de ‘Subreption’ bij Kant zie J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 91-92 en
221-222.
KdrV A 339/B 397. Zie ook KdrV A 297/B 353 en A 422/B449-450.
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De uit de dialectische schijn voortkomende ‘eingebildete Wissenschaft’ (KdrV A 395) is dus ‘aus
der Natur der Vernunft entsprungen’ (KdrV A 339/B 397). Daarom is het de taak van de criticus om
telkens opnieuw te waarschuwen voor het hardnekkige, want aan de rede zelf ontsproten ‘Blendwerk’1
van deze valse schijn. Deze laatste gedachte vinden we bij Van Ostaijen terug als: ‘de Rede zelve is
verblinding.’
Meteen kunnen we vaststellen dat Van Ostaijen ook in ‘Individualisme in de kunst’ impliciet uitgaat
van de eerder besproken grondgedachten uit de Kritik der reinen Vernunft: de radicale onkenbaarheid
van het bovenzinnelijke, én de onvermijdelijkheid en natuurlijkheid van het streven naar kennis van
het bovenzinnelijke.2 Zoals we hebben gezien is Van Ostaijen zich scherp bewust van de begrensdheid
van het domein van het kenbare. In overeenstemming hiermee blijkt hij een kritische praxis dus ook
hier in de eerste plaats op te vatten als een ‘discipline’ - een ‘warnende Negativlehre’ (KdrV A 712/B
740) die het streven naar uitbreiding van de kennis over de grenzen van het kenbare heen in toom
houdt. Daarnaast neemt hij echter ook en met opvallende gretigheid Kants stelling over dat de rede
zelf de mens er steeds opnieuw toe aanzet om te proberen kennis te verwerven van wat voorbij de
grens van de ervaring ligt3 en hem zo verstrikt in avonturen ‘von denen er niemals ablassen, und sie
doch auch niemals zu Ende bringen kann’4. Beide gedachten - het natuurlijke ‘metafysische verlangen’
én de onvervulbaarheid van dat verlangen - zijn geïmpliceerd in de geciteerde passage en worden
zoals we zullen zien ook in Van Ostaijens late creatieve en kritische werk geregeld gethematiseerd.5
Van Ostaijen hanteert daarbij soms zelfs een sterk aan Kant herinnerende beeldspraak. Zo beschrijft
Kant de onvermijdelijke dialectische schijn bij herhaling als een soort van bedrieglijke maar
aanlokkelijke fata morgana (‘reizende und scheinbare Aussichten’6), die ons er steeds opnieuw toe
aanzet om te proberen kennis te verwerven van het bovenzinnelijke.7 Een dergelijke metaforiek kan
ook worden aangetroffen in een aantal Nagelaten gedichten, waaronder ook het verderop uitgebreid
te bespreken ‘Facture baroque’.8
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KdrV A 61/B 85. Zie ook KdrV A 61/B 86, A 64/B 88, A 295/B 352, A 298/B 354, A 384, A 395, A 408/B 435,
A 424/B 451 en A 711/B 739.
Cf. hierbij Ter inleiding 1., Hoofdstuk 2.2. en Hoofdstuk 3.5.
‘die menschliche Vernunft geht unaufhaltsam [...] bis zu solchen Fragen fort, die durch keinen Erfahrungsgebrauch
der Vernunft und daher entlehnte Prinzipien beantwortet werden können’ (KdrV B 21).
KdrV A 236/B 295. Ook in ‘Het beroep van dichter’ erkent Van Ostaijen de ‘ondoelmatigheid’ van het streven naar
het bovenzinnelijke, maar wijst hij er tegelijk op dat dit streven het gevolg is van een ‘Naturanlage’ (KdrV B 22;
cf. ook KdrV A 797/B 825) van de mens als redelijk wezen. Zie hierbij verder Hoofdstuk 2.2.
Cf. hierbij Deel III. Hoofdstuk 2.1.
KdrV A 703/B 731. Elders heeft Kant het over ‘Vorspiegelungen’ (KdrV B XV) en irreële ‘neue Länder’ (KdrV
A 235/B 295).
Zo noemt Kant de dialectische schijn ‘nicht allein dem Urteile nach täuschend, sondern auch [...] anlockend und
jederzeit natürlich’ (KdrV A 703-704/B 731-732). Zie verder ook KdrV A 642/B 670.
Elders gebruikt Kant metaforen als ‘zee’, ‘eiland’, ‘mist’, ‘varen’, ‘droombeelden’, en dit in de context van de
vergeefse zwerftocht van de mens op zoek naar bovenzinnelijke kennis. Cf. KdrV A 235-236/B 294-295 en A
395-396. Men vergelijke hiermee bijvoorbeeld de ‘barokke gedichten’ ‘Geologie’ en ‘Facture baroque’. De
ongrijpbaarheid van ideële objecten vergelijkt Kant met die van ‘Objekte hinter der Spiegelfläche’ (KdrV A 644/B
672). Ook in de Nagelaten gedichten wordt het spiegelmotief geregeld gebruikt voor het oproepen van een radicaal
‘andere’ wereld. Zie hiervoor bijvoorbeeld ‘Loreley’.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

322

De bruikbaarheid van het verstand is beperkt tot het domein van de ervaring. Op de vragen die ons
door de rede worden voorgelegd, kan het verstand geen antwoord geven, omdat ze betrekking hebben
op objecten die niet in de aanschouwing gepresenteerd kunnen worden. Zo zullen we, bijvoorbeeld,
nooit gegronde argumenten kunnen vinden om de twee ‘Kardinalsätze’ van de zuivere rede (‘es ist
ein Gott, es ist ein künftiges Leben’ (KdrV A 741-742/B 769-770)) te beamen of te ontkennen. Ook
hier ziet het verstand zich dus gedwongen zijn aanspraken in te perken: dankzij het verstand kunnen
we tot kennis komen van de verschijnselen - maar meer ook niet. Het is op dit inzicht dat Kants
noumenonconcept berust, dat er immers aan moet herinneren
dass unsere Art der Anschauung nicht auf alle Dinge, sondern bloss auf Gegenstände
unserer Sinne geht, folglich ihre objektive Gültigkeit begrenzt ist, und mithin für irgend
eine andere Art Anschauung, und also auch für Dinge als Objekte derselben, Platz übrig
bleibt.1
Een noumenon is met andere woorden ‘die Vorstellung eines Dinges, von dem wir weder sagen
können, dass es möglich, noch dass es unmöglich sei’ (KdrV A 286-287/B 343). Elk kritisch denken
moet zich voortdurend bewust zijn van de beperking van het verstand tot het zintuiglijk gegevene,
en mag de vragen die betrekking hebben op het bovenzinnelijke niet beantwoorden. Het mag ze
bijvoorbeeld ook niet hooghartig ontkennend beantwoorden. Wie ‘dreist verneinet, was über der
Sphäre seiner anschauenden Erkenntnisse ist,’ (KdrV A 471/B 499) vervalt immers evengoed in
dogmatisme als spiritualistische ‘Schwärmer’. Zo is het bijvoorbeeld zinloos om het godsbestaan te
willen ontkennen:
wo will der angebliche Freigeist seine Kenntnis hernehmen, dass es z.B. kein höchstes
Wesen gebe? Dieser Satz liegt ausserhalb dem Felde möglicher Erfahrung, und darum
auch ausser den Grenzen aller menschlichen Einsicht. (KdrV A 753/B 781)
Kant spreekt dan ook van ‘der nach seiner Art auch dogmatische Religionsgegner’2. In onze bespreking
van ‘Het beroep van dichter’ hebben we gezien dat Van Ostaijen dit kantiaanse uitgangspunt gebruikt
om uit te vallen naar het positivisme, dat op een dergelijke overschatting van het verstand gebaseerd
is.3 In ‘Individualisme in de kunst’ constateert hij
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KdrV A 286/B 342-343. Elders schrijft Kant: ‘Der Begriff eines Noumenon ist also bloss ein Grenzbegriff,
um die Anmassung der Sinnlichkeit einzuschränken’ (KdrV A 255/B 310-311).
KdrV A 753-754/B 781-782. Zie ook KdrV A 470-472/B 498-500; en P.F. Strawson, The Bounds of Sense, 155.
Zie hiervoor Hoofdstuk 2.2. Het positivisme houdt immers enkel rekening met wat kenbaar is: ‘n'est réel que ce
qui est validable sous le régime des cognitives.’ (J.-F. Lyotard, Judicieux dans le différend, 231; zie ook id., Le
différend, 50) Ook in de ‘Open brief aan Jos. Léonard’ had Van Ostaijen zich al smalend uitgelaten over de
zelfvoldaanheid van de ‘slechts-wetenschappeliken’ (IV, 157). In overeenstemming hiermee ziet Brunclair Van
Ostaijens vijandigheid tegenover de ‘pozitivisten van de begane grond’ gemotiveerd door het feit dat deze laatsten
‘al wat niet langs de verstandelike tolbarrière doorwil ipso facto contrabande’ noemen. (In memoriam Paul van
Ostayen, 155; zie ook verder ibidem 155-156)
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bij Van de Voorde hetzelfde euvel, dat een gevolg is van diens identificatie van het verstand en de
rede en bijgevolg ook van het kenbare en het denkbare:
Van oudsher wordt dit vergissen pseudo-rationalisme geheten. Al de brave leerlingen
van Mijnheer Homais - de doorslagluidjes, om met een woord van de heer v.d.V. te
spreken - zijn zulke pseudo-rationalisten: kalfaanbidders van het verstand dat zij - o
superbia - Rede noemen. Vraag is mij: door welke eigenschap onderscheidt zich dan
deze heer v.d.V. van deze ‘doorslagluidjes’? (IV, 170)
De ‘pseudo-rationalist’ Van de Voorde heeft uitsluitend aandacht voor de wereld van de zinnen en
stelt bijgevolg, evenmin als de laag-bij-de-grondse bankiersvrouw uit ‘Het beroep van dichter’, de
vraag naar het bovenzinnelijke. ‘Echt’ rationalisme, daarentegen, bestaat erin dat men toegeeft dat
men over het bovenzinnelijke niets kan weten1 en tegelijk het verlangen naar kennis van het
bovenzinnelijke als een natuurlijk, zij het onvervulbaar menselijk verlangen erkent.2 Zoals we hebben
gezien fungeert dit ‘kritische’ uitgangspunt als de fundering waarop Kants ‘Analytik des Erhabenen’
berust. Kant brengt trouwens al in de eerste Kritik het tot mislukken gedoemde streven naar directe
presentatie van het bovenzinnelijke in verband met de verheveneproblematiek. Zo stelt hij onder meer
dat wij dit streven ervaren als ‘viel erhabener [...], als alles was der Verstand im Felde der
Erscheinungen lernen kann’ (KdrV A 3/B 7). Elders noemt hij Plato ‘der erhabene Philosoph’ (KdrV
A 313/B 370), omdat hij inzag dat
unsere Erkenntniskraft ein weit höheres Bedürfnis fühle, als blosse Erscheinungen nach
synthetischer Einheit buchstabieren, um sie als Erfahrung lesen zu können, und dass
unsere Vernunft natürlicher Weise sich zu Erkenntnissen aufschwinge, die viel weiter
gehen, als dass irgend ein Gegenstand, den Erfahrung geben kann, jemals mit ihnen
kongruieren könne (A 314/B 370-371).
En in zijn behandeling van de antinomieën van de zuivere Rede spreekt hij van de opvlucht van de
rede, die ‘von dem Felde der Erfahrungen anhebt, und sich bis zu diesen erhabenen Ideen allmählich
aufschwingt’3.
In het eerste deel van dit proefschrift hebben we ons afgevraagd hoe een verheven, door het
onvervulbare streven naar het bovenzinnelijke gemotiveerde kunst er wel zou kunnen uitzien. We
hebben toen vastgesteld dat het antwoord op deze vraag slechts indirect uit de ‘Analytik des Erhabenen’
kan worden afgeleid. Kant zelf staat immers ronduit afwijzend tegenover een verheven kunst en erkent
enkel het bestaansrecht van een ‘smaakvolle’ - door de esthetica van het schone gemotiveerde - kunst.
Hij concentreert zich in zijn bespreking van het verhevene dan ook vooral op het verhevene van de
natuur. De vraag naar de aard van een
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Kant spreekt in dit verband van een ‘Lücke’ (KdrV A 395) in onze kennis.
Cf. hierbij ook ‘Het beroep van dichter’: ‘Dat men dit vage verlangen niet rationeel overwinnen kan, mag sommige
irrationele rationalisten dwaas voorkomen. Want juist daarom zijn deze rationalisten irrationeel omdat zij een zo
precies feit als dit vage verlangen, als feit negeren.’ (III, 250; zie verder ook Hoofdstuk 2.2.)
KdrV A 463/B 491. Mijn cursief. Bedoeld zijn de kosmologische ideeën.
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verheven kunst hebben we dan ook alleen door zelfstandige ‘Weiterentwicklung’ van deze bespreking
kunnen beantwoorden. Daarbij zijn we uitgegaan van Kants vaststelling dat, terwijl ‘schone’ objecten
gekenmerkt worden door een als doelmatig ervaren vorm, ‘verheven’ objecten doorgaans als
‘vormeloos’ en ‘ondoelmatig’ voor onze kenvermogens worden ervaren.1 Op grond hiervan kan
worden verwacht dat een door de esthetica van het verhevene gemotiveerde kunst ernaar zal streven
om het verheven gevoel op te wekken door de productie van opzettelijk ‘vormeloze’ en ‘ondoelmatige’
objecten.2
Voor deze extrapolatie hebben we ons gebaseerd op de ‘Analytik des Erhabenen’ uit de Kritik der
Urteilskraft. Het heeft er echter alle schijn van dat Van Ostaijen de derde Kritik direct noch indirect
heeft gekend. Dat ‘vormeloze’ en voor de kenvermogens ‘ondoelmatige’ objecten bij uitstek geschikt
moeten zijn om het verheven gevoel op te wekken, is echter een conclusie waartoe hij ook zonder die
kennis, en uitsluitend op grond van zijn vertrouwdheid met (ten minste) de grote lijnen van de Kritik
der reinen Vernunft kan zijn gekomen. We hebben tot dusver al herhaaldelijk kunnen vaststellen dat
Van Ostaijens artistieke praxis wordt gemotiveerd door het streven naar het presenteren van de idee.
Voorts hebben we gezien dat hij er zich met name sinds zijn kantiaanse Wende scherp van bewust is
dat dit streven tot mislukken is gedoemd: een werkelijke, directe presentatie van het object van een
idee is per definitie onmogelijk. De meest geschikte ‘alsof’-presentatie moet er dan een zijn die als
‘vormeloos’ en ‘ondoelmatig’ voor onze kenvermogens ervaren wordt.
De vorm is bij Kant ‘that which brings it about that the manifold of appearance [...] allows of being
ordered in certain relations’3. Datgene waaraan vorm wordt gegeven is de materie: ‘that in appearances
which corresponds to sensation.’4 Meer concreet ontlenen de verschijnselen hun vorm aan de apriori's
van de zinnelijkheid (tijd en ruimte) en van het verstand (de logica, de categorieën). De bruikbaarheid
van die apriori's is echter beperkt tot de materie, die ons door de receptiviteit van de zinnen wordt
toegeleverd. Tijd, ruimte en de categorieën zijn dan ook niet van toepassing op het bovenzinnelijke.
Hieruit volgt dat objecten die de voorstellingen van tijd en ruimte en/of de regels van de logica op de
een of andere manier geweld aandoen, bij uitstek geschikt zijn om als allusies op het bovenzinnelijke
te fungeren.
Dat ‘vormeloze’ en voor de kenvermogens ‘ondoelmatige’ objecten zich er goed toe lenen om als
‘verhevenheden’ te fungeren, laat zich dus ook tot op grote hoogte al uit de Kritik der reinen Vernunft
afleiden. Het verband tussen de ‘de-formatie’ en het bovenzinnelijke wordt daar door Kant trouwens
een enkele keer al zelf gelegd. Zo stelt hij dat het optreden van ‘ein transzendentales Vermögen der
Freiheit’ (KdrV A 451/B 479) in de natuur ‘der Zusammenhang nach allgemeinen Gesetzen sich
einander notwendig
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In tegenstelling tot het schone wordt ‘das, was in uns, ohne zu vernünfteln, bloss in der Auffassung, das Gefühl des
Erhabenen erregt, der Form nach zwar zweckwidrig für unsere Urteilskraft, unangemessen unserm
Darstellungsvermögen, und gleichsam gewalttätig für die Einbildungskraft erscheinen mag, aber dennoch nur um
desto erhabener zu sein geurteilt’ (KdU A 75/B 76). Cf. hierbij ook J.-F. Lyotard, Le différend, 240; G. Deleuze,
La philosophie critique de Kant, 62; en Deel I. Hoofdstuk 2.3.2. en Hoofdstuk 3.2.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.3.5.
P.F. Strawson, The Bounds of Sense, 59.
P.F. Strawson, The Bounds of Sense, 59. Zie verder Deel I. Hoofdstuk 2.3.2.
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bestimmender Erscheinungen, den man Natur nennt’ (KdrV A 451/B 479) geheel zou ontregelen. De
gedetermineerdheid van de verschijnselen door de natuurwetten, de dwang van de natuurlijke causaliteit
en de daaruit voortvloeiende strenge orde en regelmaat zouden dan worden vervangen door een
causaliteit zoals we die in de droom kennen, wat ‘das Spiel der Erscheinungen [...] verwirret und
unzusammenhängend’ (KdrV A 451/B 479) zou maken. Deze redenering anticipeert op de Kritik der
Urteilskraft, waar gesteld wordt dat de natuur juist ‘in ihrem Chaos oder in ihrer wildesten, regellosesten
Unordnung und Verwüstung [...] die Ideen des Erhabenen am meisten erregt.’ (KdU A 77/B 78)
Dat ‘deformatie’ en ‘ondoelmatigheid’ sleutelwoorden moeten zijn van een door de esthetica van
het verhevene gemotiveerde kunst, laat zich dus ook uit de Kritik der reinen Vernunft afleiden. Het
lijkt dan ook niet onwaarschijnlijk dat Van Ostaijens Kantlectuur van direct belang is geweest voor
zijn late artistieke praxis. In elk geval blijkt zijn streven naar het voelbaar maken van het
bovenzinnelijke in zijn late werk te leiden tot gedichten en prozastukken die op uiteenlopende manieren
de ‘goede vorm’ ontwrichten en geweld aandoen en die daardoor vaak vooral in negatieve termen
moeten worden beschreven.1 Dat spreekt onder meer uit de voorstelling van de natuur in vele Nagelaten
gedichten: vaak blijkt opzettelijk afbreuk te worden gedaan aan de ‘vorm’ van de natuur, wat tot
uiting komt in destructieve, negatieve operaties tegenover ruimte, tijd en categorieën (de logica). Als
zulke operaties in de Nagelaten gedichten kunnen we onderscheiden: het ontwrichten van de
ruimtevoorstelling, het suggereren van een op handen zijnde tijdloosheid en definitieve stilstand, een
plotselinge inbreuk van het chaotische en ‘unheimliche’ in de geordende, vertrouwde natuur, de
fragmentatie, de ontbinding, de nakende verdwijning of het ‘ternauwernood-aanwezig-zijn’ van
dingen, het vormeloos worden van landschappen, het saboteren van de ‘natuurlijke’ logica en het
vervangen ervan door een (associatieve) ‘droomlogica’2. Voorts tenderen een aantal Nagelaten
gedichten naar wat bij Kant de ‘negative Darstellung’ wordt genoemd: het demonstratief afstand doen
van elke positieve voorstelling, om zo te alluderen op datgene wat per definitie geen voorstelling kan
krijgen.3 Ten slotte lijkt Van Ostaijens door de esthetica van het verhevene gemotiveerde hang tot
deformatie onder meer ook tot uitdrukking te komen in zijn onvermoeibare experimenteerlust en in
zijn zin voor transgressie en het overtreden van allerlei - artistieke en extra-artistieke - normen. Op
het ‘Thema der Unform’ in Van Ostaijens late werk komen we in het derde deel van dit proefschrift
uitgebreider terug.4
Hiermee kunnen we onze bespreking van de ‘Kantpassage’ in ‘Individualisme in de kunst’ afronden.
Van Ostaijen inspireert zich echter ook elders in ‘Modernistiese dichters’ op Kant, en wel zo dat we
‘Modernistiese dichters’ Van Ostaijens meest ‘kantiaanse’ kritisch-

1
2

3
4

Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 3.3., waar we erop gewezen hebben dat de esthetica van het verhevene een ‘negatieve’
esthetica is.
De droom behoort volgens Freud tot de ‘seelische Ausdrucksgestalten, die eine assoziative Grundform verraten’
(E. Holenstein, Phänomenologie der Assoziation, 334). Van Ostaijens voorliefde voor de associatie als dichterlijke
techniek kan dan ook nauwelijks bevreemding wekken. We komen op deze kwestie uitgebreider terug in 3.
Over de ‘negative Darstellung’ zie J.-F. Lyotard, Le différend, 239; en Deel I. Hoofdstuk 2.5.3. en 3.3.
Cf. hierbij Deel III. Hoofdstuk 2.6.
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theoretische tekst kunnen noemen. Feit is dat hij in het hele opstel royaal gebruik maakt van kantiaans
klinkende termen als: ‘aperceptie’ (IV, 162), ‘fenomeen’ (IV, 162 en 167), ‘verschijnsel’ (IV, 162
en 167), ‘a-priori’ (IV, 164-165), ‘spontaneïteit’ (IV, 167), ‘ervaring’ (IV, 167), ‘voorstelling’ (IV,
167), ‘de dingen zelf’ (IV, 167), ‘intuïtie’ (IV, 170), ‘kausaliteit’ (IV, 176), en ‘kategorieën’ (IV,
176), en zijn betoog lardeert met hoofdzakelijk aan de Kritik der reinen Vernunft herinnerende
uitspraken als: ‘Het is niet nodig en anderzijds is het gevaarlijk de mensen een metafysies zand in de
ogen te strooien’ (IV, 161). Of: ‘Wat wij zijn in de ebbe en vloed van het wereldgebeuren blijft
transcendent en ons onervaarbaar.’ (IV, 165) Of nog: ‘Alles is mij fenomeen en enkel als fenomeen
gegeven: de objekten van de zogezeide buitenwereld niet meer dan ervaringen met een
psychies-subjektief karakter.’ (IV, 168) Van Ostaijen gebruikt in ‘Modernistiese dichters’ Kant echter
geregeld op een veel eigenzinniger manier dan hij dat in de hierboven besproken passage doet. Om
dat aan te tonen, moeten we eerst de context schetsen waarbinnen het kantiaanse leengoed functioneert.

2. Van Ostaijens ‘conceptie’

2.1. De ‘ontindividualisering’ en het ‘fantasma’
‘Signes particuliers: néant.’1
‘Je revendique le rôle plus effacé!’2
Wie over kunst reflecteert, zo stelt Van Ostaijen in ‘Modernistiese dichters’, moet in laatste instantie
altijd op twee fundamentele vragen proberen te antwoorden: de vraag naar de ‘conceptie’, en die naar
de techniek.3 Alleen wanneer men zich met deze vragen inlaat, kan men erin slagen om een meer dan
oppervlakkig inzicht te verwerven in de karakteristieken van een kunstwerk, een oeuvre of een
kunstrichting. Als Van Ostaijen zich in ‘Modernistiese dichters’ resoluut verzet tegen Van de Voordes
voorstelling van de jongere dichters in Vlaanderen als ‘een solidaire nieuwe generatie’4, dan is dat
omdat die voorstelling volgens hem niet gebaseerd is op een onderzoek van de conceptie en de techniek
van deze dichters.
Als synoniem voor ‘conceptie’ gebruikt Van Ostaijen in ‘Modernistiese dichters’ onder meer: ‘het
standpunt in de fenomenaliteit’ (IV, 161), de ‘opvatting’ (IV, 161), de ‘aperceptie’ (IV, 162), ‘de
lyriese ontroering’ (IV, 162-163), de ‘voorstelling’ (IV, 163), het

1

2
3

4

Van Ostaijen over zichzelf in een ‘Notice biographique’ in 7 Arts van 10 april 1924. (Geciteerd in: G.
Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 1120) Zie hierbij ook E. Schoonhoven, Paul van Ostaijen.
Introduction à sa poétique, 51-52.
Door Brunclair aan Van Ostaijen toegeschreven uitspraak. (In memoriam Paul van Ostayen, 140)
Cf. IV, 161-163 en 176. Deze tweedeling is een constante in het beschouwend proza sinds het Sienjaal-prospectus
(1921), waar Van Ostaijen stelt: ‘De kritiek heeft slechts op twee vragen te antwoorden. De vraag naar het vizioenaire
in het werk (de spiritualistiese inhoud) en deze naar de gelijkwaardige techniese realisering van deze vizie in het
kunstwerk.’ (IV, 127-128) Zie verder ook IV, 133-134; G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 523; en
M. Rutten, Paul van Ostaijen of beveiliging van het essentiële, 613.
IV, 161. Voor Van de Voordes bewering zie G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 523.
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‘standpunt’ (IV, 163, 164 en 167), ‘la manière de penser les choses’1, ‘de wijze de dingen, ja de wijze
de fenomenen te denken’2, ‘het visioenaire’ (IV, 171), en de ‘visie’ (IV, 171). Wat hij met al die
termen bedoelt, valt goeddeels af te leiden uit enkele concrete besprekingen van een ‘conceptie’. Zo
stelt Van Ostaijen bij zijn humanitair-expressionistische generatiegenoten vast: ‘een mateloos uitbuiten
van het élan, een voorkeur voor zulke gebeurtenissen die, omdat zij gewoon zijn, nederig worden
gewaand; een voorliefde voor het souvenir niet als fenomeen maar om zijn pathetiese nederigheid’
(IV, 162). Elders typeert hij de conceptie van de ‘rechtse’ expressionisten in Duitsland als volgt: ‘in
de psychiese oorzaak een hang naar het pathetiese (leidenschaftliche)’ (IV, 176), ‘pathetiese
menselikheid’ (IV, 176) en een zonder reserve of ‘distans’ (IV, 176) opgaan in de verschijnselen de ‘lokaalfeiten’ (IV, 176). En, hierbij aansluitend:
Tegenover de fenomenen staan deze schilders en dichters zó dat hun sympathie - (in
oorspronkelike betekenis) - met de fenomenen hoofdzaak is; deze fenomenen echter zijn
reeds - noodzakelik subjectieve visie - in de stroom aller dingen der deze kunstenaars
eigen pathetiek gevat (IV, 176).
Uit de manier waarop Van Ostaijen hier en elders met de conceptienotie opereert, kan worden
opgemaakt dat hij onder ‘conceptie’ datgene verstaat wat het ‘eigene’ van een kunstenaar of
kunstrichting uitmaakt en aan de technische realisering van het kunstwerk voorafgaat. Elementen van
een ‘conceptie’ kunnen zijn: een zekere gevoelsambiance (bijvoorbeeld ‘een hang naar het pathetiese’),
een symptomatisch terugkerende selectie en appreciatie (‘een voorkeur voor...’, ‘een voorliefde
voor...’) van bepaalde fenomenen, het verzonken blijven in dan wel een zich verheffen boven de
fenomenaliteit. De ‘conceptie’ kan op grond hiervan dan ook wellicht het beste worden omschreven
als een soort van algemene ‘geestelike houding’3 die het kunstenaar-subject in zijn relatie tot zijn
‘Umwelt’ karakteriseert. In deze betekenis gebruikt Van Ostaijen zijn conceptiebegrip trouwens ook
in latere opstellen. Dat wordt onder meer treffend geïllustreerd door zijn in 1926 verschenen bespreking
van Karel van de Woestijnes gedichtenbundel Zon in den rug. In dat artikel blijkt Van Ostaijen als
kenmerkend voor Van de Woestijnes ‘voorstelling’ (IV, 358) te beschouwen: het uitdrukken van ‘een
persoonlik noodlot’ (IV, 358), een eenzijdige oriëntering op en een overweldigd-worden door de
wereld van de zinnen (‘de aardse aarde’ (IV, 357)) en een bittere melancholie om het eigen onvermogen
deze wereld te overstijgen.4 Deze oriëntering bepaalt volgens Van Ostaijen ook Van de Woestijnes
‘keuze onder de fenomenen’ (IV, 358), die gekenmerkt wordt door een ‘aksentuering van het
stoffelike’5.
Het Van de Woestijne-opstel is vooral ook interessant omdat Van Ostaijen er impliciet uitsluitsel
geeft over zijn eigen conceptie, die kennelijk als radicaal tegengesteld
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IV, 163. Het citaat is van Cocteau.
IV, 164. Zie ook IV, 166: ‘de interpretatie van dit onderwerp, de wijze de dingen te denken.’
Door Van Ostaijen in zijn inleiding op ‘Tot overwegen voor hereruiters’ gebruikte term ter aanduiding van Kafka's
‘conceptie’. (Cf. III, 371) De term komt ook voor in ‘Dichters’ (1924). (Cf. IV, 213)
‘De aardse aarde is deze dichter reeds te zwaar, haar fenomenen overmannen hem zo dat hij niet meer over hare
atmosfeer uit kan. Daarom ook is zijn melancholie bitter, [...] omdat zij langs geen enkele zijde van de aarde weg
kan.’ (IV, 358)
IV, 360. Zie ook IV, 359.
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moet worden gedacht aan die van Van de Woestijne. Nadat hij Van de Woestijnes conceptie als
‘sensualisties gedetermineerd’ (IV, 357) heeft omschreven, situeert hij haar op een soort van
‘conceptiescala’:
Indien men een utopies volmaakte wereldvoorstelling, die met de wereldwaarheid op
alle punten zou koïncideren, zich als een cirkel voorstelt, dan zou elke individuële
voorstelling tot gene utopies volmaakte staan, als tot de cirkel een tussen twee stralen
van die cirkel uitgesneden sektor. De stralen die b.v. de sektor ‘Mechtild von Magdeburg’
bepalen liggen ver van deze die ‘Karel v.d. Woestijne’ begrenzen. (IV, 357)
Als Van Ostaijens conceptie tegengesteld is aan die van Van de Woestijne, dan moet ze logischerwijze
in de buurt liggen van die van Mechtild von Magdeburg. De ‘sensualistische’ Van de Woestijne zit
opgesloten in de wereld van de zinnen. De mystica Mechtild von Magdeburg, daarentegen, probeert
vanuit die wereld op te stijgen naar het bovenzinnelijke. Kennelijk beschouwt Van Ostaijen een
dergelijk ‘antisensualistisch’ streven als wezenlijk voor zijn conceptie.
Uit het Van de Woestijne-opstel laat zich nog een tweede kenmerk van Van Ostaijens conceptie
afleiden. Over Van de Woestijnes gedicht ‘De vrouw Helena’ merkt Van Ostaijen op dat hier niet het
‘noodlot van de soort in het midden staat, maar wel een persoonlik noodlot.’ (IV, 358) Van Ostaijen,
van zijn kant, is juist vooral in dat ‘noodlot van de soort’ geïnteresseerd. Zijn conceptie moet dan ook
berusten op een streven naar het maximaal uit de voorstelling elimineren van het empirische subject,
het individu, met alles wat daarbij hoort aan individuele psychologie en sentimenten.1 Dat is trouwens
precies wat gebeurt in de meeste Nagelaten gedichten, waar geen individuen maar anonieme everymen
optreden. Daarnaast moet ook het kunstenaar-subject zoveel mogelijk abstractie maken van zichzelf
als individu - als fenomeen.2 Zoals zijn ‘antisensualisme’ wordt ook Van Ostaijens ‘anti-individualisme’
gemotiveerd door een ruimer streven om zich boven de fenomenaliteit te verheffen.
Beide, het ‘antisensualisme’ en het ‘anti-individualisme’, zijn zonder enige moeite ook in
‘Modernistiese dichters’ terug te vinden, en dit tot in de titels van afzonderlijke fragmenten toe: tot
de langste afdelingen van ‘Modernistiese dichters’ behoren ‘Sensualisme’ en ‘Individualisme in de
kunst’, die - zoals op grond van het voorgaande verwacht kon worden - een scherpe afwijzing van
beide ‘ismen’ formuleren. Van Ostaijens conceptie heeft dus kennelijk al in ‘Modernistiese dichters’
grotendeels zijn definitieve vorm gekregen.
In wat volgt zullen we Van Ostaijens standpunt tegenover het sensualisme en het individualisme
zoals dat in ‘Modernistiese dichters’ tot uitdrukking komt, nader toelichten.

1

2

Dat is overigens in overeenstemming met het Sienjaal-prospectus en ‘Et voilà’, waar Van Ostaijen resoluut ingaat
tegen een opvatting van poëzie als ‘mededeling van emoties’ (IV, 127 en 133). Voor andere ‘anti-individualistische’
uitlatingen in de opstellen uit de Berlijnse tijd zie IV, 113-115, 129-130, 140 en 144-145.
Die eis is trouwens al veel vroeger in Van Ostaijens opstellen terug te vinden. Zo vinden we in ‘Wat is er met
Picasso’ (1920) de strijdkreet: ‘weg met de artiest’. In aansluiting hierbij bekritiseert Van Ostaijen Picasso, bij wie
‘de ontindividualisering ongelukkig niet wordt doorgedreven, omdat de individualiteit de weg belemmert.’ (IV,
113)
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Het is in zijn poging om dit standpunt theoretisch te onderbouwen dat Van Ostaijen zich op een
enigszins abstruse manier van kantiaans gedachtegoed bedient.
Als Van Ostaijen Van de Voordes conceptie als verouderd (‘20-jaar-te-laat’1) afwijst, dan motiveert
hij dat oordeel in de eerste plaats door te wijzen op Van de Voordes ‘sensualisme’. Het gevolg van
dat ‘sensualisme’ is dat de centrale problematiek van Van de Voordes conceptie, die van ‘de mens
die strijdt met zijn zinnen’ (IV, 166), in zijn poëzie te ‘persoonlik voorgesteld’ (IV, 166) wordt. De
problematiek van ‘de strijd met de zinnen’ als zodanig wijst Van Ostaijen dus significant genoeg niet
af. Maar de voorstelling ervan in Van de Voordes werk is naar zijn smaak te veel verbonden met het
‘toevallige’ empirische individu Van de Voorde, dat enkel binnen de fenomenaliteit ‘met zijn zinnen’
kan ‘strijden’ en er bijgevolg bij voorbaat toe veroordeeld is om in de fenomenale orde gevangen te
blijven. Dat laatste is trouwens een direct gevolg van Van de Voordes uitgangspunten. Zoals we
hebben gezien negeert Van de Voorde het kantiaanse onderscheid tussen het verstand en de rede,
waardoor ook de uit dat onderscheid voortvloeiende problematiek van het onvermijdelijke maar
onvervulbare streven naar het bovenzinnelijke hem vreemd moet blijven. Het zijn precies die
verzonkenheid in de zinnelijke wereld en het onbegrip voor een (c.q. Van Ostaijens) streven om
daaraan te ontstijgen die Van Ostaijen bij Van de Voorde bekritiseert. Van de Voordes conceptie,
schrijft Van Ostaijen in ‘Sensualisme’, blijft te veel een standpunt in de fenomenaliteit: ‘Men mag
[...] niet bij monde van de zinnelikheid spreken; anders gezegd de conceptie van de dichter mag niet
te reduceren zijn tot een lyries equivalent van sensualistiese levensbeschouwing.’ (IV, 166-167) En
verder:
Zinnelikheid mag de dichter nooit zijn een wijze de dingen te zien. [...] Uit zinnelikheid
mag alzo geenszins een standpunt als deze ‘smart-te-leven’ resulteren; zinnelikheid mag
alzo niet de praemisse zijn die het kiezen van een standpunt bepaalt. (IV, 167)
De ‘goede’ conceptie impliceert een standpunt tegenover de fenomenaliteit, gecombineerd met het
lucide besef dat wat wij kennen maar fenomenen zijn (‘het weten om de fenomenaliteit der dingen’
(IV, 168)), en niet de dingen zoals ze ‘wezenlijk’ zijn: ‘Alles is mij fenomeen en enkel als fenomeen
gegeven: de objekten van de zogezeide buitenwereld niet meer dan ervaringen met een
psychies-subjektief karakter.’ (IV, 168) Van Ostaijens conceptie veronderstelt dan ook een radicale
afstandelijkheid tegenover de gehele wereld van de zinnen, waartoe hij ook de particuliere
gewaarwordingen rekent die het individuele subject affecteren:
Een sensualistiese waarneming wordt mij slechts motief tot een gedicht wanneer ik tot
haar deze distans heb verkregen die ligt in het kritiese weten dat deze waarneming mij
precies zo als een pennedoos verschijnsel is. (IV, 168)

1

IV, 166. Van Ostaijen ontleent deze omschrijving aan de in 1921 verschenen recensie van Achilles Mussche over
Van de Voordes debuutbundel De haard der ziel. (Cf. hiervoor G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie,
495 en 525)
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De dichter met de ‘goede’ conceptie gaat dus niet op in zijn gewaarwordingen, maar probeert zich
erboven te verheffen: ‘Een dichter is dus nooit zinnelik. Hij ziet de zinnelikheid, een boom, de vissen,
enz.’ (IV, 167) Dat blijkt ook uit het voorbeeld waarmee Van Ostaijen zijn conceptie illustreert:
‘Zinnelikheid als fenomeen zou ongeveer zijn een thema als hier volgt: “ginds liggen mijn ogen. Zij
trachten naar de kersen. Mijn ogen willen deze kers. Zij treffen deze kers.”’ (IV, 167)
Het is voor de legitimatie van dit antisensualistische standpunt dat Van Ostaijen opnieuw Kants
autoriteit inroept. Kant wordt daarbij weliswaar niet genoemd, maar zoals we net zagen beroept Van
Ostaijen zich op ‘het kritiese weten’ van de aard van onze kennis en daarmee natuurlijk ook indirect
op Kants kritische filosofie. Voorts zijn een aantal beweringen uit ‘Sensualisme’ onmiskenbaar
geïnspireerd op bekende stellingen van Kant. Zo wijst Van Ostaijen erop dat alles wat wij kennen
‘enkel als verschijnsel is gegeven’ (IV, 167), en dat dat ‘kritiese weten’ aanleiding geeft tot een
‘distans’ tegenover de fenomenen en tot de dwingende, zij het door mensen niet te beantwoorden
vraag naar het ‘an sich’. Van Ostaijen beklemtoont daarbij dat ook een ‘sensualistiese waarneming’
tot de fenomenen behoort - ‘precies zoals een pennedoos verschijnsel is’ - een inzicht waar hij in
‘Sensualisme’ herhaaldelijk op terugkomt.1 Hieruit volgt dat de gewaarwordingen van de ‘zinnelikheid’
net zo goed als de verschijnselen uit de ‘buitenwereld’ aanleiding geven tot de vraag naar het ‘an
sich’ en de daaruit voortvloeiende onoplosbare ‘spanning’: ‘Of objekt van de zogezeide buitenwereld
of psychiese ervaring: wat weet ik van de dingen zelf? Het weten om het niet-weten: oorzaak tot de
fantastiese spanning van mij tot de fenomenen.’ (IV, 167)
Het is dan ook logisch dat Van Ostaijen zich distantieert van het (sensualistische)
subject-als-fenomeen en probeert op te stijgen naar het subject ‘an sich’. Van Ostaijens conceptie eist
van de kunstenaar dat hij zijn empirische subject, met zijn ‘toevallige’, snel wisselende
gewaarwordingen, gevoelens en stemmingen zoveel mogelijk probeert uit te schakelen. Niet het
(empirische) ‘gemoed’ interesseert Van Ostaijen, wel de (aan de empirie voorafgaande) ‘geest’.
Vandaar: ‘De stemming-lyriek is te verwerpen als empirisme van de geest; een gevolg van het
verwarren van het gemoed met geest (het “gemoed” heeft met poëzie niet veel te maken).’ (IV, 168)
Nu is het intelligibele subject dat Van Ostaijen zich als ‘verschiet’ van zijn streven voorhoudt, niet
zonder gelijkenis met Kants ‘transcendentale eenheid van apperceptie’: beide gaan aan de ‘zogezeide
buitenwereld’ vooraf en fungeren als conditio sine qua non voor het ‘denken van de dingen’. We
zullen deze overeenkomst gedetailleerd behandelen in onze bespreking van het derde
Campendonkopstel, omdat die tekst er ook het meeste aanleiding toe geeft.2 Toch moeten we er, voor
de continuïteit van ons betoog, reeds hier enige aandacht aan besteden. Laten we daarom eerst kort
een blik werpen op Kants leer van de transcendentale eenheid van apperceptie.

1

2

Zo had hij het eerder al over de ‘[z]innelikheid als fenomeen’ (IV, 167) en over het in zijn conceptie geïmpliceerde
‘kennis-theoretiese weten: dat ik naast de ervaring van het fenomeen boom ook mijn voorstelling van deze boom
als fenomeen ervare.’ (IV, 167) Elders stelt hij: ‘De dichter mag spreken over koetjes en kalfjes en ook over
zinnelikheid. Hij zal dus spreken over zinnelikheid als over een boom, een vis. Sommige dichters mag deze
zinnelikheid zelfs een heel merkwaardig fenomeen zijn’ (IV, 167; mijn cursief).
Cf. hierbij Hoofdstuk 5.1.
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Het enige wat de zinnelijkheid met de gewaarwordingen doet, is ze organiseren in de tijd en in de
ruimte. Voor het ‘denken van de dingen’ is het echter nodig dat de individuele voorstellingen met
elkaar verbonden worden - een handeling die Kant ‘synthese’ noemt1 - en ‘onder begrippen gebracht’.
Welnu, ‘die Verbindung (coniunctio) eines Mannigfaltigen überhaupt, kann niemals durch die Sinne
in uns kommen, und kann also nicht in der reinen Form der sinnlichen Anschauung zugleich enthalten
sein’ (KdrV B 129). Zij is het werk van de verbeeldingskracht, die daarbij in dienst van het verstand
opereert.
Het synthetiseren van voorstellingen is echter niet mogelijk zonder de vooronderstelling van een
onveranderlijk ‘ik’ dat zich ‘de dingen denkt’. Immers, wil men voorstellingen in zijn bewustzijn met
elkaar verbinden, dan moet men er op zijn minst van kunnen uitgaan dat ze tot hetzelfde bewustzijn
behoren, met andere woorden dat dat bewustzijn bij alle voorstellingen identiek blijft en niet van het
ene moment op het andere wisselt. Alleen onder die voorwaarde is het mogelijk orde en eenheid op
te leggen aan het gewoel en de veelheid van de zintuiglijke indrukken: ‘ohne das kann nichts [...]
gedacht oder erkannt werden, weil die gegebene [sic] Vorstellungen den Actus der Apperzeption, Ich
denke, nicht gemein haben’ (KdrV B 137). Dat ‘ik denk’ moet dus, met Kants beroemde formule,
alle voorstellingen kunnen begeleiden.2 Deze vooronderstelling van een onveranderlijk ‘ik’ noemt
Kant de ‘transcendentale eenheid van apperceptie’.
Het subject ‘denkt de dingen’ doordat het, door middel van de categorieën, zijn eenheid en orde
aan de voorstellingen oplegt. Elk fenomeen is dan ook in laatste instantie het product van dat subject.
We kunnen ons immers ‘nichts, als im Objekt verbunden vorstellen [...], ohne es vorher selbst
verbunden zu haben.’ (KdrV B 130) Het resultaat van deze ordenende en unificerende activiteit is
een door wetten geregeerd geheel dat wij ‘natuur’ noemen. De natuur is dus - letterlijk - niet denkbaar
zonder het ‘ik denk’ - de transcendentale eenheid van apperceptie.3 Welnu, als de transcendentale
eenheid van apperceptie noodzakelijk is voor de ‘productie’ van de natuur en bijgevolg ook voorafgaat
aan alle ‘data of intuition’4, dan kan ze zelf niet in de aanschouwing gegeven worden en kunnen wij
er ook niets over weten.5 De transcendentale eenheid van apperceptie mag dus in geen geval verward
worden met een ‘ordinary empirical self-consciousness’6. Wel geeft ze aanleiding tot de idee van een
transcendentaal subject, waaraan echter - zoals bij alle ideeën - geen enkele realiteit beantwoordt en
waarvan het object dus per definitie niet in de aanschouwing gegeven kan worden.7 Houdt men haar
voor een subject dat wél gegeven zou kunnen worden, dan valt men ten prooi aan de dwalingen van
de zuivere rede die Kant de
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5

6
7

Cf. hierbij inzonderheid KdrV A 77/B 103.
Cf. hierbij inzonderheid KdrV B 131.
Cf. hierbij KdrV A 383.
R. Scruton, Kant, 32.
Cf. Kant hierover: ‘Das, was notwendig als numerisch identisch vorgestellt werden soll, kann nicht als ein solches
durch empirische Data gedacht werden. Es muss eine Bedingung sein, die vor aller Erfahrung vorhergeht, und diese
selbst möglich macht’ (KdrV A 107). Zie verder ook R. Scruton, Kant, 32 en 57; T. Eagleton, The Ideology of the
Aesthetic, 72-73; en M. Frank, Einführung in die frühromantische Ästhetik, 94.
P.F. Strawson, The Bounds of Sense, 93.
‘das Ich ist zwar in allen Gedanken; es ist aber mit dieser Vorstellung nicht die mindeste Anschauung verbunden’
(KdrV A 350). Zie ook KdrV A 683/B 711.
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‘paralogismen’ noemt. Het enige subject dat gegeven kan worden is een empirisch subject, dat zelf
- zoals alle fenomenen - object is van het transcendentale subject. Het transcendentale subject (het
‘ik’ dat de dingen denkt) kan dus nooit zichzelf tot object (‘ein Gegenstand, den ich denke’1) worden
en blijft dan ook een ‘an Inhalt gänzlich leere Vorstellung: Ich, von der man nicht einmal sagen kann,
dass sie ein Begriff sei, sondern ein blosses Bewusstsein, das alle Begriffe begleitet.’2 Het enige wat
wij erover kunnen zeggen is dat de fenomenaliteit ernaar verwijst als naar haar vooronderstelling:
Durch dieses Ich, oder Er, oder Es (das Ding), welches denket, wird nun nichts weiter,
als ein transzendentales Subjekt der Gedanken vorgestellt = x, welches nur durch die
Gedanken, die seine Prädikate sind, erkannt wird, und wovon wir, abgesondert, niemals
den mindesten Begriff haben können3.
De verschijnselen van de natuur, de ‘gedachte dingen’, kunnen derhalve worden opgevat als de
predikaten van een bovenzinnelijk, onpresenteerbaar subject.
Voor we terugkeren naar Van Ostaijens conceptie zoals die blijkt uit ‘Modernistiese dichters’,
dienen we eraan te herinneren in welke context Kants leer van de transcendentale eenheid van
apperceptie functioneert. De vooronderstelling van het ‘ik denk’ is volgens Kant noodzakelijk om
het verbinden van voorstellingen (van de zinnelijkheid) en begrippen (van het verstand) mogelijk te
maken. Uit die verbinding resulteert kennis die weliswaar algemene en ‘objektive Gültigkeit’ (KdrV
B 137) heeft, maar uitsluitend op de verschijnselen betrekking heeft. Te onthouden valt ook dat de
transcendentale eenheid van apperceptie ‘de dingen denkt’ door middel van zuivere verstandsbegrippen,
de ‘categorieën’. Dat maakt haar tot het ‘Subjekt der Kategorien’ (KdrV B 422).
Van Ostaijens kritiek op Van de Voorde is duidelijk mede geïnspireerd op het zo-even besproken
onderdeel van Kants kennisleer. Op het eerste gezicht is de overeenkomst zelfs perfect: zowel bij
Kant als bij Van Ostaijen kunnen de dingen enkel gedacht worden door een subject dat zelf geen deel
uitmaakt van de fenomenaliteit; het menigvuldige van de zinnelijkheid kan daarbij tot eenheid en
orde worden gebracht dankzij de vooronderstelling van het transcendentale subject, die de mogelijkheid
schept om het te synthetiseren. Verderop zal echter blijken dat Van Ostaijen Kants kennisleer wel
heel eigenzinnig interpreteert.
De ‘sensualist’ Van de Voorde, zo stelt Van Ostaijen, beperkt zich tot de registratie van zinnelijke
gewaarwordingen. De zinnelijkheid is echter, zoals we hebben gezien, niet in staat tot het ‘denken
van de dingen’. Daarvoor is de ‘spontaneïteit’ vereist van het verstand (Kant) of van de ‘geest’ (Van
Ostaijen). En juist van die spontaneïteit is bij Van de Voorde geen sprake: ‘sensualisme herleidt alle
voorstelling tot een kompleks van waarnemingen; zij ontkent de geestelik scheppende spontaneïteit.’4
Dat kan ook niet anders, want Van de
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KdrV A 398. Zie ook KdrV B 422.
KdrV A 344. Zie ook KdrV A 355.
KdrV A 346/B 404. Cf. ook T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 72-73.
IV, 167. De term ‘spontaneïteit’ (van het verstand) wordt door Kant in deze context geregeld gebruikt, en dit vooral
in contrast met de ‘receptiviteit’ van de zinnelijkheid. Van Ostaijens gebruik van de term in ‘Modernistiese dichters’
komt hiermee goed overeen. Cf. hierbij onder andere KdrV A 51/B 75, B 130, B 152, B 162n, A 97 en A 126.
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Voordes subject is een ‘persoonlik’ - empirisch - subject, en dat is per definitie niet in staat het
menigvuldige van de zinnelijkheid te synthetiseren en ‘de dingen te denken’: ‘das empirische
Bewusstsein, welches verschiedene Vorstellungen begleitet, ist an sich zerstreut und ohne Beziehung
auf die Identität des Subjekts.’1 Daarom moet ‘sensualistische’ kunst zich wel beperken tot de weergave
van toevallige, snel wisselende zinnelijke indrukken. Zonder transcendentale eenheid van apperceptie,
schrijft Kant, ‘würde es möglich sein, dass ein Gewühle von Erscheinungen unsere Seele anfüllete,
ohne dass doch daraus jemals Erfahrung werden könnte.’ (KdrV A 111) Alles wat we dan zouden
hebben, zou ‘gedankenlose Anschauung’ (KdrV A 111) zijn. Het is precies die ‘gedachtenloosheid’
die Van Ostaijen aan de ‘sensualist’ Van de Voorde verwijt: ‘Volgens de sensualistiese opvatting zou
een gedicht tot stand komen na 1e) waarneming van al de eigenschappen van een objekt, b.v. een
boom; 2e) de voorstelling van deze boom alleen op grond van deze waarneming.’2 Van de Voorde
kan dan ook niet anders dan onmachtig opeenvolgende gewaarwordingen registreren: ‘zorgvuldig
noteren wat de eigenschappen zijn van deze stemmingen. Sensualisties noteren, sensualisties uitdrukken
wellicht van een sensuele toestand.’ (IV, 168) Op grond hiervan wijst Van Ostaijen Van de Voordes
op het ‘bij monde van de zinnelikheid spreken’ (IV, 166) gebaseerde conceptie af.
Net zoals Kants transcendentale eenheid van apperceptie treedt Van Ostaijens ‘zich de dingen
denkende’ subject zelf niet op in de wereld die het tot stand brengt. Maar - en een dergelijke redenering
hebben we ook bij Kant teruggevonden - als dat subject noodzakelijk is voor het denken van de dingen,
dan moet elk ‘gedacht ding’, elk fenomeen er wel naar verwijzen als naar zijn
mogelijkheidsvoorwaarde. Daarom stelt Van Ostaijen ook met klem: ‘Alles is mij fenomeen’ (IV,
168). Elk fenomeen is maar mogelijk door een subject dat zich de dingen denkt en dat derhalve zelf
geen ‘gedacht ding’ kan zijn en niet in de fenomenaliteit gegeven kan worden. Als Van Ostaijen een
poëzie prefereert waaruit het (persoonlijke, individuele, empirische) ik geschrapt wordt, dan is dat
onder meer omdat de ‘gedachte dingen’ er dan des te zuiverder ‘uitkomst over mijzelf’ (IV, 168) als
het zich de dingen denkende subject geven:
Bij blote fenomeenkonstateringen naast elkaar bestaat de mogelikheid, schijnbaar met
de geringste inspanning, en juist daardoor dat de dichter schijnbaar over het subjektieve
heen stapt, door de scherpte van het interval dit subjektieve [...] uit te spreken (IV, 168).
Hierboven hebben we gezien dat Kant de relatie tussen het ‘ik denk’ en de ‘gedachte dingen’ vergeleek
met die tussen een (logisch) subject en zijn predikaten.3 Verderop in ‘Individualisme in de kunst’
treffen we, zij het weliswaar in een ander verband, een vergelijkbare denkfiguur aan: ‘het thema is
subjekt in grammaticale zin; zinnen en woorden
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KdrV B 133. Of nog: ‘die Einheit des Bewusstseins, in dem, was empirisch ist, ist in Ansehung dessen, was gegeben
ist, nicht notwendig und allgemein geltend.’ (KdrV B 140)
IV, 167. Mijn cursief.
Kant hanteert deze aan de logica ontleende terminologie overigens wel vaker in de eerste Kritik. Zie hiervoor b.v.
KdrV A 6/B 10 en B 129.
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bij Stramm zijn van dit subjekt de predikaten.’1 Kant hanteert termen uit de logica, terwijl Van Ostaijen
zich van een grammaticale terminologie bedient. De redenering is echter dezelfde: een subject (‘het
thema’) kan niet gepresenteerd worden, maar produceert supplementen (‘predikaten’) die wel in de
ervaring gegeven zijn en naar het afwezige subject verwijzen.2
Tot zover komen Van Ostaijens opvattingen vrij goed overeen met Kants leer van de transcendentale
eenheid van apperceptie. Van Ostaijen verbindt aan het zo-even beschreven uitgangspunt echter een
consequentie die in Kants kennisleer niet is terug te vinden. We hebben gezien dat het transcendentale
subject per definitie niet in de aanschouwing gepresenteerd kan worden en dus een ‘an Inhalt gänzlich
leere Vorstellung’ (KdrV A 345-346/B 404) blijft. Toch interesseert dit onpresenteerbare subject de
naar kennis van het bovenzinnelijke strevende Van Ostaijen veel meer dan het subject-als-fenomeen,
waarvan hij zich - zoals van alle fenomenen - radicaal wenst te distantiëren. Op grond hiervan rekent
hij het tot de opdracht van het (kunstenaar)subject om zichzelf radicaal van alle individuele (empirische,
zinnelijke) elementen te ontdoen, om zo uiteindelijk zelf samen te vallen met het bovenzinnelijke
subject.3 Dit zuiveringsproces is Van Ostaijens bekende ‘ontindividualisering’.4 Zoals elk streven naar
het bovenzinnelijke kan het echter nooit volledig ten uitvoer worden gebracht. Het subject van Van
Ostaijens conceptie verkeert dan ook in een ambivalente positie, oscillerend in het spanningsveld
tussen een sensibel subject, dat het zo radicaal mogelijk probeert te delgen, en een intelligibel subject,
waar het nooit mee kan samenvallen. Van Ostaijens standpunt is dan ook niet simpelweg een standpunt
boven de wereld van de zinnen, maar ligt ergens tussen het zinnelijke en het bovenzinnelijke in. De
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IV, 171. Mijn cursief. Deze denkfiguur keert voorts ook terug in ‘Proeve van parallellen tussen moderne beeldende
kunst en moderne dichtkunst’, waar de conclusie andermaal luidt: ‘het subjekt [bestaat] alleen krachtens zijn
predikaten.’ (IV, 280)
Van Ostaijens van Kant afwijkende gebruik van de subject/predikaat-terminologie is vermoedelijk geïnspireerd
door Blüher, die in Die Rolle der Erotik schrijft: ‘Nur dadurch wird ein Komplex von Prädikaten Gegenstand der
Erfahrung, dass wir sie auf ein ihnen notwendig zugehörendes Subjekt beziehen. (“Subjekt” ist hier aber nicht im
Gegensatz zu Objekt zu denken, sondern zu “Prädikat”, wie wir es in der Grammatik meinen)’ (geciteerd in: A.
Blokhuis, Het leger en de liefde, 247). Ook Blüher bedoelt met ‘Subjekt’ overigens een ‘ens rationis, Gedankending’,
dat dan ook ‘selbst nicht seiend’ is. (Cf. ibidem)
Dit streven vinden we natuurlijk ook terug in Friedlaenders filosofie van de ‘schöpferische Indifferenz’, die zoals
we weten een belangrijke bemiddelende rol heeft gespeeld in Van Ostaijens Kantreceptie. Zie hiervoor S. Friedlaender,
Schöpferische Indifferenz, XXII, 12, 147, 182 en 344. P. Hadermann, Het vuur in de verte, 221-222; P. de Vree,
Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 45-50; en Ter Inleiding 2.2.
Overigens is de tendens tot ontindividualisering, zoals Hadermann opmerkt, ‘een algemeen verschijnsel in de
moderne kunst’ (De kringen naar binnen, 149). Zie hiervoor ook: H. Uyttersprot, Paul van Ostaijen en zijn proza,
87. De Roey vindt deze tendens ook terug in Apollinaires Les peintres cubistes, waarmee Van Ostaijen goed
vertrouwd was. In dat boek staat onder meer te lezen: ‘Avant tout, les artistes sont des hommes qui veulent devenir
inhumains. Ils cherchent péniblement les traces de l'inhumanité, traces que l'on rencontre nullement dans la nature.
Elles sont la vérité et en dehors d'elles nous ne connaissons aucune réalité.’ (Geciteerd in: I. de Roey, Guillaume
Apollinaire en Paul van Ostaijen, 58)
Zoals we hebben gezien gebruikt Van Ostaijen deze term voor het eerst in ‘Wat is er met Picasso’ (1920), waaruit
hij hier overigens zelf citeert (IV, 174). Over de inhoud en ontwikkeling van dit concept bij Van Ostaijen zie P.
Hadermann, Het vuur in de verte, 80-82 en 204-234.
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houding van ‘distans’1 tegenover de fenomenaliteit die Van Ostaijens conceptie blijvend zal kenmerken,2
verbant het subject naar een eenzame grenspositie.
Dat Van Ostaijen afwijzend staat tegenover een kunst waarin het empirische subject van de schepper
te veel op de voorgrond komt, hadden we ook al in ‘Sensualisme’ kunnen vaststellen.3 Maar natuurlijk
besteedt Van Ostaijen aan deze kwestie de meeste aandacht in ‘Individualisme in de kunst’. Uit dat
fragment bespraken we hierboven al zijn kleine ‘Kantcollege’. In aansluiting daarbij ‘deconstrueert’
hij de tegenstelling die Van de Voorde ziet tussen (anonieme) gemeenschapskunst en
(individualistische) intuïtieve kunst. We hadden in dat verband reeds gedeeltelijk de volgende passage
geciteerd:
anonimiteit is de intuïtie in haar hoogste macht. De imperatief van de intuïtie (de
imperatief, d.i. de onbereikbare grens, die nochtans als verschiet moet worden gesteld)
zou kunnen luiden: dat uw individuëel beleven van het gebeuren zo weze dat deze uwe
intuïtieve voorstelling van het gebeuren met het wereldgebeuren kortaf koïncidere. (IV,
170)
Eerder hadden we al gewezen op de overeenstemming van deze uitlating met de kantiaanse idee dat
de rede ons gebiedt om naar kennis van het bovenzinnelijke te streven. Een dergelijke kennis is echter
enkel weggelegd voor een subject dat zelf tot het bovenzinnelijke domein behoort. Van Ostaijens eis
tot ontindividualisering vloeit dan ook voort uit het streven om tot dat domein door te stoten. Dat
vereist immers de algehele vernietiging van zichzelf als fenomeen (individu, empirisch subject) en
het bereiken van een absolute anonimiteit.4 Die absolute ontindividualisering is voor mensen echter
niet bereikbaar (‘de onbereikbare grens’). Dat belet niet dat ze als streefdoel (‘verschiet’) voor ogen
moet worden gehouden. Het is met andere woorden wezenlijk dat ten minste het streven naar
ontindividualisering aanwezig is. Een auteur bij wie Van Ostaijen dat streven onderkent is Gogol,
‘het meest schitterende voorbeeld van een anonieme kunst’ (IV, 170) dat de negentiende eeuw heeft
voortgebracht:
Bij Gogol [...] is de anonimiteit hoogste ideaal; zij is bewust: op al deze fenomenen wordt
de specifieke voorstelling van het onpersoonlike toegepast. Het bewustzijn heeft reeds
daarvoor gezorgd de elementen te zuiveren die én in het bewustzijn én in het
onderbewustzijn de personaliteit vormen (IV, 170-171).
Ook bij Gogol blijft de volstrekte anonimiteit een onbereikbaar ‘hoogste ideaal’. Het streven ernaar
resulteert in het maximaal elimineren van alles wat deel uitmaakt van ‘de
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IV, 168. Verderop, in ‘Over expressionistiese techniek’, hekelt Van Ostaijen bij de ‘rechtse’ expressionisten het
gebrek aan ‘distans die, zelf, nooit de dolledans der dingen meedanst.’ (IV, 176) Ook hier is de overeenkomst met
Friedlaender opvallend. Zie ter vergelijking o.a Schöpferische Indifferenz, 113, 175 en 192-193. Zie ten slotte ook
Ter inleiding 2.2.
Cf. hierbij Hoofdstuk 3.5. en Deel III. Hoofdstuk 2.1.
Cf. bijvoorbeeld deze passage: ‘Zo persoonlik voorgesteld als bij Van de Voorde interesseert me de mens die strijdt
met zijn zinnen niet in het minst. Waarom niet? - Omdat het werk niet genoeg van de schepper werd geïsoleerd.’
(IV, 166)
Ook dit streven naar anonimiteit is al bij Friedlaender terug te vinden. Friedlaender koos dan ook niet toevallig als
pseudoniem ‘Mynona’, een omkering van ‘anonym’. Zie in dit verband verder ook: Schöpferische Indifferenz, 10
en 182; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 221; en Ter inleiding 2.2.
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personaliteit’, maar kan nooit zo radicaal worden doorgevoerd dat het het subject compleet kan
‘ontindividualiseren’. Toch is het het hoogste waar mensen toe in staat zijn:
Gogol maakt van een persoon een pop; een pop is natuurlijk nog steeds een pop en - hoe
grof ook - draagt zij nog het signet van de snijder; maar voor ons, mensen, is het reeds
vrij goed een pop te kunnen maken. Er blijft steeds individuële voorkeur bestaan, hoe
gering ook, en hoe sterk de tendens ook was deze te weren.1
Het individuele element (‘het signet van de snijder’, de ‘individuële voorkeur’) laat zich dus nooit
helemaal uitschakelen. Belangrijk is echter dat wordt geprobeerd om het te elimineren en dat de
conceptie bijgevolg ten minste naar de tendens anti-individualistisch is. Ook Van Ostaijens waardering
voor de kubistische schilder Gleizes berust op het herkennen van dit streven in diens werk: ‘Ook bij
Gleizes blijft er een persoonlike voorkeur bestaan, maar wat niet blijft is een individualistiese neiging,
dat wil zeggen een neiging die van het verscherpen van het persoonlike alle heil verwacht’2. Op grond
van dit uitgangspunt construeert Van Ostaijen in ‘Individualisme in de kunst’ een hele ‘anonieme’
traditie, waartoe hij zulke uiteenlopende schilders en schrijvers rekent als Giotto, Fra Angelico, Epinal,
Gogol, Gleizes en Stramm.3 Aangezien de ‘anonieme’ kunstenaar ernaar streeft ‘abstractie te maken’
van zichzelf als empirisch subject, verdient enkel zijn kunst het predikaat ‘abstract’, waaronder Van
Ostaijen hier dus in de eerste plaats ‘anoniem’ en ‘anti-individualistisch’ blijkt te verstaan.4
Van Ostaijens anti-individualisme verklaart waarom hij zich hier en elders in zijn
theoretisch-kritische werk zo heftig verzet tegen alles wat zweemt naar de expressie van het ‘empirische
subject’. In ‘Sensualisme’ hadden we al kunnen vaststellen dat hij weinig op had met het ‘noteren’
van de ‘toevallige’ zintuiglijke gewaarwordingen en stemmingen van het dichterlijke individu. In de
inleidende bladzijden van ‘Modernistiese dichters’ en uit ‘Over expressionistiese techniek’ geeft hij
uitdrukking aan zijn afkeer van de sentimentaliteit en het
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IV, 171. Ook in het verderop te bespreken ‘Gemeenschapskunst’ laat Van Ostaijen zich in deze zin uit. (Cf.
IV, 174) Zie over de geciteerde passage ook J. Bogman, De stad als tekst, 139-140. In ‘Intermezzo’, dat als
een verhuld commentaar van Van Ostaijen op zijn eigen grotesken kan worden gelezen, wordt nr. 200
opnieuw ten tonele gevoerd en daarbij zeer nadrukkelijk als een ‘popmens’, ‘menspop’ en ‘pop’ omschreven:
‘Dan schijnt het alsof deze popromp bij middel harer poparmen haar popkop neemt en deze weer op haar
popromp plaatst. Ook schijnt zij, - of hij, ingeval popmens in plaats van menspop, - de mond te openen.’
(III, 261) Van Ostaijen lijkt hier dan ook te willen suggereren dat hij in zijn grotesken net als Gogol in zijn
proza ‘onpersoonlike’, ‘anonieme’ poppen ten tonele voert.
IV, 171. Zie ook verder op dezelfde bladzijde: ‘intuïtie is steeds noodzakelik persoonlik, dit wil niet zeggen
individualisties’. Zie hierbij ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 259.
Ook in ‘Wat is er met Picasso’ had Van Ostaijen al dergelijke lijstjes opgesteld. Daar rekende hij bij de
‘ontindividualiseerde’ kunstenaars onder meer Giotto, Meister Bertram, de Franse miniaturisten, Fouquet, Flémalle,
Brueghel, Lucas van Leyden, Geertgen tot Sint-Jans en Pieter de Hoogh.
‘des te onpersoonliker [...], des te abstrakter’ (IV, 171). Dezelfde identificatie was al terug te vinden in ‘Et voilà’
(‘Abstrakte kunst kan bijgevolg enkel betekenen geontindividualiseerde kunst.’ (IV, 129)) en in de inleidende alinea
van het eerste Campendonkopstel, waar Van Ostaijen ingaat op ‘verkeerde’ interpretaties van het woord ‘abstract’.
(Cf. IV, 135) Zie in dit verband ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 418 en 529; en A. Blokhuis,
De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen, 48.
Ook deze identificatie van ‘abstrakt’ en ‘entmenscht’ had Van Ostaijen al bij Friedlaender kunnen terugvinden. (Cf.
onder meer Schöpferische Indifferenz, 89)
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pathos eigen aan het humanitair-expressionisme. Dergelijke door zijn anti-individualisme gemotiveerde
uitlatingen zijn schering en inslag in zijn late theoretisch-kritische werk.1
Een tweede verschilpunt met de hierboven geschetste kantiaanse opvatting van het ‘denken van de
dingen’ betreft het resultaat van de activiteit van het subject. Bij Kant is het resultaat van het ‘denken
van de dingen’ door het ‘ik denk’ algemene en objectieve kennis, maar dan wel van de verschijnselen.
Dat is ook logisch: volgens Kant kunnen dingen enkel worden gedacht doordat voorstellingen van
de zinnelijkheid onder begrippen van het verstand worden gebracht. De aldus gedachte dingen zijn
bijgevolg altijd verschijnselen. ‘Wezenlijker’ kennis dan de kennis van de fenomenaliteit wordt door
Kant niet mogelijk geacht. Te onthouden valt hierbij ook dat kennis volgens Kant niet mogelijk is
zonder begrippen.
Van Ostaijen, van zijn kant, ziet het als de (onbereikbare) voltooiing van zijn streven naar
ontindividualisering dat het subject zelf tot het bovenzinnelijke domein toetreedt en kennis verwerft
van de dingen zoals ze ‘an sich’ zijn. Terwijl Kants transcendentale eenheid van apperceptie enkel
fungeert als de noodzakelijke vooronderstelling om gewaarwordingen te verbinden, aan de categoriale
orde te onderwerpen en aldus de dingen - zij het enkel als fenomenen - te denken, kent Van Ostaijen
aan het transcendentale subject het vermogen toe om het wezen van de dingen te ‘schouwen’. De
synthese waaraan dit subject het menigvuldige van de zinnelijkheid onderwerpt, leidt dan ook niet
tot kennis van de verschijnselen, maar van de dingen zoals ze ‘op zichzelf’ zijn. Een dergelijke
volmaakte synthese is voor ons mensen echter niet bereikbaar, omdat een algehele ontindividualisering
onze krachten te boven gaat en wij bijgevolg nooit zelf zo'n volstrekt ‘anoniem’ transcendentaal
subject kunnen worden. Wel kunnen wij proberen om dat transcendentale standpunt zo goed mogelijk
te benaderen. Als we dat doen, dan zullen ook de door het maximaal ‘ontindividualiseerde’ subject
geproduceerde voorstellingen de volmaakte synthese benaderen en daardoor in elk geval ‘wezenlijker’
zijn dan individuele voorstellingen. Dit brengt Van Ostaijen tot het concept van het ‘fantasma’: een
synthetisch voorstellingsbeeld dat het wezen, de (aan de platonische idee herinnerende) oervorm van
het ding benadert. Wat Van Ostaijen interesseert, zijn dan ook niet de ‘lokaalfeiten’ (IV, 176), maar
wat ‘voor mij een fenomenereeks is’ (IV, 168) - het blijvend resultaat van een synthese van die
‘lokaalfeiten’:
‘Het gezonde lichaam van deze boer’ is een blote konstatering. ‘De gezonde lijven van
onderofficieren’ duidt aan dat uit verscheidene ervaringen mij een fenomeen werd, dat
hier schijnbaar objektief wordt geformuleerd, in werkelijkheid echter door het bepaalde
van juist de reeks alzo te denken, reeds uitkomst over mijzelf geeft. (IV, 168)

1

Cf. hierbij onder meer IV, 192-194, 212, 215-216, 218-219, 222, 243, 247-248, 254-255, 270, 279, 284, 312-313,
329, 358 en 370; A.T.W. Bellemans, Poëtiek van Paul van Ostaijen, 10; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 239;
id., A propos d'‘Un débat littéraire’, 30; E. Schoonhoven, Paul van Ostaijen, 13; M. Rutten, Paul van Ostaijen of
beveiliging van het essentiële, 615; en P. Minderaa, Twee getuigenissen over het wezen der poëzie en van het
dichterschap, 313.
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Het ‘menselik verlangen dat van het individuële terug naar het algemene wil’ (IV, 172) slaat dus niet
enkel op het subject, maar ook op de door dat subject gedachte dingen.1 Op grond hiervan wijst Van
Ostaijen elke ‘neiging tot individualiseren der dingen’ (IV, 171) af. Opnieuw verwijst Van Ostaijen
daarbij naar het voorbeeld van Gogol, die er door zijn streven naar ‘anonimiteit’ in slaagt om ook de
fenomenen van hun ‘toevallige’ gedaante te ontdoen: ‘op alle fenomenen wordt deze specifiese
voorstelling van het onpersoonlike toegepast.’ (IV, 170) Doordat wij mensen echter nooit de volstrekte
anonimiteit kunnen bereiken, valt ook de door een rigoureus ‘ontindividualiseerd’ subject
geproduceerde fantasmatische voorstelling van een ding nooit helemaal samen met het ‘oerbeeld’
ervan. Dat belet niet dat het er volgens Van Ostaijen toch meer op ‘lijkt’ dan een individuele
voorstelling, zoals ook blijkt uit zijn vergelijking van het verschil tussen het oerbeeld en het fantasma
met dat tussen een persoon en een pop: Gogols conceptie streeft naar het wezenlijke beeld van de
dingen (de ‘persoon’), maar komt niet verder dan iets wat er enigszins op lijkt (de ‘pop’). Meer kunnen
we niet bereiken: ‘voor ons, mensen, is het reeds vrij goed een pop te kunnen maken.’ (IV, 171)
Het vermogen dat de individuele voorstellingen synthetiseert, is niet het verstand, waarover Van
Ostaijen zich eerder in ‘Individualisme in de kunst’ zo geringschattend had uitgelaten, maar wel,
zoals we in onze bespreking van het derde Campendonkopstel uitgebreider zullen zien, de van het
verstand geheel onafhankelijke verbeeldingskracht, die bij Van Ostaijen een radicaal andere en
omvattender opdracht te vervullen krijgt dan in Kants eerste Kritik.2 Terwijl de verbeeldingskracht
daar fungeert als de ‘nederige dienstmaagd’ van het verstand, heeft ze bij Van Ostaijen tot opdracht
om, onafhankelijk van het verstand, ‘wezenlijker’ voorstellingen te produceren dan de individuele
voorstellingen van de zinnelijkheid - een opdracht die kadert in het ruimere streven om boven de
empirie uit te stijgen en het transcendente domein ten minste te benaderen.
Eerder al hadden we gezien dat Van Ostaijen de tegenstelling empirie - transcendentie in verband
had gebracht met die tussen het verstand en de ‘Rede, Logos’ en tussen het ‘individuële’ en het
‘algemene’ (‘anonieme’, ‘intuïtieve’, ‘ontindividualiseerde’). In het besluit van ‘Individualisme in
de kunst’ voegt hij daar ook nog eens die tussen het bewustzijn en het onderbewustzijn aan toe:
‘individualisties betekent een oriëntering van de bewuste wil, intuïtie echter [hoort] tot de zone van
het onderbewustzijn’ (IV, 172). Hieruit blijkt nog maar eens dat het verstand met zijn begrippen en
categorieën in Van Ostaijens streven naar ‘intuïtieve’ kennis hoegenaamd geen rol te spelen heeft.3
Dat is ook normaal: Kant onderstreept in de Kritik der reinen Vernunft keer op keer dat het verstand
enkel tot kennis van de verschijnselen kan leiden, terwijl Van Ostaijens ‘verlangen’ juist gericht is
op de presentatie van het ‘an sich’, het (bovenzinnelijke) wezen van de dingen. In dit licht moet ook
deze passage uit ‘Over expressionistiese techniek’ worden gelezen:
Bij de links-expressionisten [...] gaat het tegen de kategorie zelve. De hoogste wens: zich
zovér mogelijk van de drukkende schaduw der kategorieën, voornamelik
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Cf. hierbij ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 237; J. Buyck, Paul van Ostaijen en de beeldende kunsten, 52;
en I. de Roey, Guillaume Apollinaire en Paul van Ostaijen, 50.
Cf. hierbij Hoofdstuk 5.1.
Zie in dit verband ook V. Brunclair, In memoriam Paul van Ostayen, 154-156.
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van deze der kausaliteit, te verwijderen. Natuurlik is ook dit een onbereikbare grens. (IV,
176)
Het is duidelijk dat Van Ostaijen zichzelf tot de ‘links-expressionisten’ rekent en dat hij hier derhalve
ook over zijn eigen ‘conceptie’ spreekt. Wat bedoelt hij dan als hij stelt dat het er deze expressionisten
om begonnen is zich te bevrijden van de dwang van de categorieën? Met de categorieën beschikt het
verstand over ‘blosse Gedankenformen[...], um aus gegebenen Anschauungen Erkenntnisse zu machen.’
(KdrV B 288) De categorieën kunnen dus enkel legitiem gebruikt worden met betrekking tot het
menigvuldige van de zinnelijkheid, en de kennis waartoe zij aanleiding geven, is bijgevolg enkel
kennis van de fenomenen. Al wat buiten de wereld van de zinnen ligt, is derhalve ‘durch keine
Kategorien zu erkennen’1. Die beperking geldt uiteraard ook voor de categorie van de causaliteit,2 die
zoals alle categorieën enkel een ‘Prinzip der Möglichkeit der Erfahrung, mithin der Erkenntnis eines
in der empirischen Anschauung gegebenen Objekts’ (KdrV B 289) is.
In het licht van zijn verdediging van het door de rede gedicteerde streven naar kennis van het
bovenzinnelijke is het dan ook maar logisch dat Van Ostaijen van ‘de drukkende schaduw der
kategorieën’ spreekt en dat hij het verlangen uitspreekt om zich aan de dwang ervan te onttrekken.3
De hierboven geciteerde passage houdt dan ook ten nauwste verband met zijn contestatie van de
arrogantie van het verstand en van het daaruit voortvloeiende ‘pseudo-rationalisme’ (IV, 170), zoals
we die eerder in ‘Individualisme in de kunst’ hadden aangewezen, maar die ook elders in ‘Modernistiese
dichters’ terug te vinden is. Zo stelt hij zich in de inleiding op ‘Modernistiese dichters’ teweer tegen
‘zulke aanvallen die in de zin dat wij “in den banaalsten zin van het woord, het verstand hebben
verloren” kulmineren’ (IV, 162). In het korte ‘Intermezzo’ reageert hij op Van de Voordes bewering
dat Stramms poëzie ‘wartaal’ (IV, 172) zou zijn, en ‘de modernen’ ‘geesteskranken in de allerbanaalste
zin van het woord’ (IV, 173). Telkens houdt Van Ostaijens ‘self-defence’ een pleidooi in tegen (het
monopolie van4) het verstand, en voor de ‘waan-zin’: het uitgeslotene, het verdrongene, het
onbegrijpelijke, ‘het betekenisloze’ (IV, 173), ‘het a-priori alogiese’ (IV, 163), het ‘onserieuze’5.
Logica en (gezond) verstand enerzijds en poëzie anderzijds zijn volgens Van Ostaijen dan ook
onverenigbaar:
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KdrV A 256/B 312. Zie ook KdrV A 139/B 178, A 240-241/B 300 en A 696/B 724.
Cf. KdrV A 189-190/B 233-235, B 289-290 en A 636/B 664. Zie ook R. Scruton, Kant, 50 en 60.
Tot deze conclusie komt ook Hadermann: ‘Aan deze wens ligt Kants “reine Vernunft” ten grondslag, die de mens
tevergeefs uit de wereld der fenomenen en categorieën naar het “noumenon” doet streven.’ (Het vuur in de verte,
274)
Ook later, tot in zijn laatste kritische teksten toe, bekritiseert Van Ostaijen een dergelijke ‘hypertrofie’ van ‘het
verstandelike’, dat in het dagelijkse leven van groot nut kan zijn maar in de kunst niets te zoeken heeft en dan ook
binnen ‘haar gebied’ moet worden gehouden. (De citaten zijn ontleend aan het opstel over Marsmans Paradise
regained uit 1927 (cf. IV, 390)) Zie verder ook Deel III. Hoofdstuk 2.1. en 2.5.
Cf. het besluit van de ‘Open brief aan Jos. Léonard’: ‘Zendt Gij dit mijn prodomo-plaidoyer als antwoord op Uw
recensie aan Het Getij, dan is het zeer waarschijnlijk dat, in geval het verschijnt, de doktoren mij voor een on-serieuze
jongen houden.’ (IV, 159) Over de latere opstellen zie in dit verband Deel III. Hoofdstuk 2.2.
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Ik tref bij de heer Van de Voorde aan deze eigenschap die aan de antipode van het
dichterschap ligt en bon sens heet; niet enkel deze eigenschap tref ik aan, maar ook het
korrelaat waaronder de bon sens al diegene die wanen hem te bezitten neerbukt: de gouden
kalf-aanbidding van de bon sens.1
Het subject zoals Van Ostaijen zich dat denkt blijft dan ook, zoals Hadermann terecht opmerkt,
‘mijlenver verwijderd van het verstandelijke, in categorieën denkende kantiaanse subject.’2
Hierboven hebben we erop gewezen dat Van Ostaijens kantiaanse Wende berust op twee
grondgedachten uit de Kritik der reinen Vernunft, die we als volgt kunnen formuleren: het streven
naar kennis van het bovenzinnelijke is inherent aan de natuur van de mens als een redelijk wezen;
het bovenzinnelijke is radicaal onpresenteerbaar en derhalve ook onherroepelijk onkenbaar. De
consequenties van deze laatste gedachte lijkt hij in ‘Modernistiese dichters’ echter nog niet altijd in
al hun radicaliteit te willen accepteren. Daarop wijst onder meer zijn theorie van de ontindividualisering
en het fantasma: Van Ostaijen aanvaardt weliswaar dat het ‘wezen’ (het ‘an sich’, het ‘oerbeeld’) van
de dingen onkenbaar is, maar tegelijk blijft hij aanspraak maken op de mogelijkheid van een synthetisch
‘denken van de dingen’, dat erin slaagt om dat wezen toch tot op zekere hoogte te benaderen. Daardoor
blijft ook ‘Modernistiese dichters’ toch nog altijd een wat halfslachtige tekst, ook al staat hij al een
heel eind verder in de ontwikkeling die begonnen was in ‘Wat is er met Picasso?’ (1920) en werd
voortgezet in de ‘Open brief aan Jos. Léonard’3 (1922), en die gekenmerkt wordt door een groeiende
aanvaarding van ‘de twijfel en de ontoereikendheid van de kennis’4 en door een toenemend besef van
de radicale onpresenteerbaarheid van het bovenzinnelijke.5 Pas in de ‘klassiek’ geworden late opstellen
lijkt die ontwikkeling helemaal te zijn afgerond. Van de theorieën van het fantasma en de
ontindividualisering blijven weliswaar duidelijke sporen bewaard, maar ze hebben duidelijk aan
belang ingeboet ten voordele van de herhaaldelijk en met grote nadruk gethematiseerde grondparadox
van het late werk: de spanning tussen het onstilbare verlangen naar het bovenzinnelijke en het lucide
besef van de onbereikbaarheid ervan.6
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Cf. hierbij de slotalinea van de ‘Open brief aan Jos. Léonard’: ‘niet om mij te verdedigen tegen de repliek,
ik zou inkonsekwent zijn, schrijf ik dit. Dit verwijt neem ik dankbaar op, postulerend de moed tot de
inkonsekwens. Voor de dichter, is konsekwens invasie van het denken in het gebied van de aanschouwing.’
(IV, 160) Zie verder ook ‘Eind goed alles goed’ (IV, 147).
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 276. Zie verder ook Hoofdstuk 5.1.
Zoals we hebben gezien beschouwt Hadermann de ‘Open brief’ eveneens als een overgangstekst, die dan ook talrijke
interne tegenstrijdigheden bevat: ‘Beide standpunten, het geloof - hoe beknot ook! - in de extatische revelatie en
het besef van de absolute ontoereikendheid zijn onverenigbaar, en onverzoenbaar zijn ook de talrijke begripsparen
waarvan dit artikel krioelt’ (Het vuur in de verte, 266). De ‘Open brief’ bevat geen expliciete verwijzingen naar
Kant, maar is toch al doorspekt met opmerkingen die erg ‘kantiaans’ aandoen. Cf. hierbij Ter inleiding 1.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 273.
Deze ontwikkeling wordt ook geconstateerd door Hadermann, die net als wij uit de theoretisch-kritische teksten
vanaf 1923 opmaakt dat ‘de Idee [...] zich ten slotte in de verste verte [verwijdert] en [...] voortaan als een onbereikbaar
sterrenbeeld het heimwee van de mens [blijft] uitlokken’ (Het vuur in de verte, 277).
Cf. hierbij Deel III. Hoofdstuk 2.1.
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2.2. De ‘ontindividualisering’ en de ‘gemeenschapskunst’
‘Etat social: sans.’1
‘Inkarnationen der Idee verderben deren reine Schöpfung, wenn sie sich mit der Idee
anders als symbolisch identifizieren zu können wähnen.’2
Een van de merkwaardigste en tevens interessantste aspecten van ‘Modernistiese dichters’ is het
verband dat Van Ostaijen er legt tussen de ontindividualisering, de kunst en de gemeenschap. Dit
verband is overigens niet echt nieuw in Van Ostaijens werk. Zo liep het in 1918 gepubliceerde Het
Sienjaal al over van bereidwilligheid om het eigen ik te slachtofferen op het altaar van de komende
gemeenschap - een opofferingsgezindheid die we met Hadermann3 kunnen beschouwen als een
prefiguratie van het streven naar ontindividualisering. Hadermann wijst daarbij op verzen als:
Je zelf dood rekenen voor de wet, om de wet van je zelf te verbreden.
Abstraksie van je zelf, want deze kosmiese liefde vult gans je zelf4
Maar ook uit het in 1920 gepubliceerde ‘Wat is er met Picasso?’, waar Van Ostaijen het
ontindividualiseringsconcept voor het eerst expliciet hanteert en waaruit hij in ‘Modernistiese dichters’
overigens zelf citeert (cf. IV, 174), blijkt dat de ontindividualisering nauw verbonden is met ‘Van
Ostaijens toenmalige opvattingen over de gemeenschapskunst’5. En toch schrijft Hadermann naar
aanleiding van dit opstel: ‘De “ontindividualisering” [...] wordt nu paradoxaal een individuele en
hoofdzakelijk esthetische aangelegenheid.’6 Het is maar de vraag of dat werkelijk zo is, of preciezer:
of de ontindividualisering als individuele en esthetische aangelegenheid los moet worden gezien van
Van Ostaijens opvattingen over ‘de gemeenschap’. Deze vraag is natuurlijk ook van belang voor het
drie jaar later gepubliceerde ‘Modernistiese dichters’. Ook in zijn bespreking van deze tekst stelt
Hadermann dat de ontindividualisering meer en meer losgekoppeld wordt van ethisch-politieke
bekommernissen.7 In wat volgt willen we echter laten zien dat de ‘esthetisering’ van het
ontindividualiseringsconcept in ‘Modernistiese dichters’ juist onlosmakelijk verbonden is met
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Van Ostaijen over zichzelf in de eerder geciteerde ‘Notice biografique’ voor 7 Arts. (Geciteerd in: G. Borgers,
Paul van Ostaijen. Een documentatie, 1120)
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 120. Voor vergelijkbare uitlatingen zie ook ibidem 132 en 140.
Hadermann spreekt m.b.t. Het Sienjaal daarom van een ‘eerste golf’ van ontindividualisering. (Het vuur in de verte,
220)
I, 99. Het citaat komt uit het eerste gedicht van de ‘Vincent van Gogh’-cyclus. Zie hierbij ook P. Hadermann,
Het vuur in de verte, 101.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 220. Zie ook ibidem 81.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 220.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 101.
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de evolutie van Van Ostaijens denken over ethiek en politiek. Ook in deze ontwikkeling hebben
kantiaanse uitgangspunten een wezenlijke rol gespeeld.
Van Ostaijen brengt de relatie tussen gemeenschap, kunst en ontindividualisering vanzelfsprekend
vooral ter sprake in het fragment ‘Gemeenschapskunst’. Daar lezen we onder meer:
Wij noemen gemeenschapskunst een kunst die bedoelt te lokaliseren een streven naar
ontindividualisering. Ik persoonlik verkies dan ook deze term - het psychies equivalent
- boven de term die de nadruk legt op de materiële lokalisering daarvan; zodanig spreek
ik over iets reëels en breng ik de mensen niet op een dwaalspoor doordat ik over nog
denkbeeldige dingen als over realiter existente zou spreken. (IV, 173)
Parafraserend: gemeenschapskunst wordt gemotiveerd door een streven naar ontindividualisering.
De relatie tussen beide is die van conceptie (‘psychies equivalent’) en technische realisering (‘materiële
lokalisering’) - van ‘geestelike houding’ en de door die houding gemotiveerde artistieke ‘manifestaties’.
Van Ostaijen spreekt echter bij voorkeur van ‘kunst die bedoelt te lokaliseren een streven naar
ontindividualisering’, omdat de term ‘gemeenschapskunst’ de indruk wekt als zou er al zoiets als een
(‘echte’) gemeenschap bestaan, waarbinnen die kunst dan harmonisch zou zijn opgenomen. Dat is
echter niet zo: de te realiseren gemeenschap hoort bij de ‘nog denkbeeldige dingen’.
Het is belangrijk om op dit punt in onze uiteenzetting een onderscheid te maken tussen de horizon
van het streven naar ontindividualisering en een samenleving die in grote mate door dit streven
gekenmerkt wordt. Het uiteindelijke doel, het ‘verschiet’ van het streven naar ontindividualisering is
zoals we hebben gezien het opstijgen naar de wereld der ideeën. Toegepast op de gemeenschapsidee:
een algemene en absolute ontindividualisering is de mogelijkheidsvoorwaarde voor de verwezenlijking
van de ideële gemeenschap. Die kan immers slechts tot stand komen wanneer alle subjecten hun
empirische gestalte geheel hebben afgelegd. Alleen de niets ontziende eliminatie van de empirie maakt
het mogelijk om het ideële - de intelligibele wereld, het rijk van de vrijheid - te bereiken.
Dit streven naar het ideële is, zoals we herhaaldelijk hebben kunnen vaststellen, bij Van Ostaijen
prominent aanwezig. Het verklaart onder meer zijn reeds gesignaleerde vijandigheid tegenover de
categorieën: ‘De hoogste wens: zich zovér mogelik van de drukkende schaduw der kategorieën,
voornamelik deze der kausaliteit, te verwijderen.’1 Ook in dit perspectief is het logisch dat dit streven
naar het overstijgen van de ‘categoriale orde’ meteen ook een streven naar ontindividualisering is:
het individu maakt immers deel uit van de fenomenaliteit en daarbinnen is geen vrijheid mogelijk,
omdat alles er door de ijzeren wet van oorzaak en gevolg (de categorie ‘der kausaliteit’) wordt beheerst.
De nagestreefde causaliteit van de vrijheid is een ‘andere’ causaliteit, bovennatuurlijk en volstrekt
onverenigbaar met de gedetermineerdheid van het empirische ‘ik’.
Nu is er in ‘Modernistiese dichters’ al lang geen sprake meer van dat Van Ostaijen zou geloven
dat de ideële samenleving voor ons bereikbaar zou zijn. Het streven naar
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IV, 176. Mijn cursief.
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ontindividualisering kan door mensen nooit met succes worden bekroond. Hieruit volgt dat de
gemeenschap als idee minder een werkelijk te verwezenlijken doelstelling is dan een richtsnoer voor
ons handelen. Het citaat uit ‘Wat is er met Picasso?’ (‘ten slotte blijft het als alle mensewerk een
streven. Het kan niet volledig worden gerealiseerd omdat het gaat boven de kracht van de mens’1)
heeft weliswaar in de eerste plaats betrekking op de ontindividualisering, maar zegt daarmee bij
implicatie dat ook het bereiken van de ideële gemeenschap ‘boven de kracht van de mens’ gaat. Het
is trouwens significant dat Van Ostaijen precies deze tot voorzichtigheid en bescheidenheid aanmanende
passage uit zijn vroegere opstel overneemt. In overeenstemming hiermee spreekt hij in het besluit
van ‘Gemeenschapskunst’ over ‘de idee gemeenschap’2, zoals Kant in de tweede Kritik van het hoogste
goed spreekt als ‘nur eine Idee’ (KdrV A 809-810/B837-838). Aangezien het object van een idee per
definitie niet in de aanschouwing presenteerbaar is, moet de realisering van het hoogste goed niet in
een afzienbare toekomst worden verwacht.
Wat echter wel denkbaar is, is dat de samenleving in die mate verandert dat ze grosso modo door
het (onvervulbare) streven naar ontindividualisering wordt gekenmerkt. Weliswaar valt ze ook in dat
geval niet samen met de ideële gemeenschap, maar ze geeft dan toch ten minste blijk van een verlangen
naar en daardoor meteen ook van een ontvankelijkheid voor het ideële. Hier wordt meteen ook duidelijk
waarom Van Ostaijen gelooft dat voor het produceren én voor het appreciëren van gemeenschapskunst
(door het streven naar ontindividualisering gemotiveerde kunst) een soort van ‘zesde zintuig’ (IV,
174) vereist is: ‘Nochtans zij met betrekking tot deze toegankelijkheid opgemerkt dat om een kunstwerk
te genieten hetzelfde orgaan hoort als tot het scheppen daarvan’ (IV, 174). Het ‘zesde zintuig’ waar
hij het over heeft, is niet zozeer een zintuig stricto sensu, maar precies zo'n ontvankelijkheid, zo'n
niet-zinnelijke receptiviteit voor het intelligibele. Die ontvankelijkheid komt in de bestaande
samenleving echter nauwelijks nog voor ‘doordat een groter aantal personen de gemeenschapszin
hebben verloren’ (IV, 174). De bestaande samenleving is op individualistische leest geschoeid en
vormt derhalve geen ‘echte’ gemeenschap. Voor de verwezenlijking van dat laatste zouden vereist
zijn: het herstel van de gemeenschapszin, een radicale afwijzing van het individualisme en een
algemeen streven naar ontindividualisering.
Zoals we hebben gezien is de ideële gemeenschap volgens Van Ostaijen per definitie niet
realiseerbaar. De verwezenlijking van een gemeenschap die ten minste door het streven naar
ontindividualisering en daarmee ook door het streven naar het ideële wordt gekenmerkt, lijkt hij
daarentegen niet a priori uit te sluiten. Zo spreekt hij in dit verband van ‘nog denkbeeldige dingen’,
wat erop lijkt te wijzen dat hij de verwezenlijking ervan in een afzienbare toekomst verwacht.3 Dat
wordt ook gesuggereerd door eerdere uitlatingen als: ‘Gemeenschap is waan nog, tans.’4 En: ‘er
bestaat op dit ogenblik geen vlaamse gemeenschap.’5 Elders echter spreekt hij dan weer openlijk zijn
twijfels uit aan de
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IV, 174. Zie hierbij IV, 114.
IV, 175. Mijn cursief.
Cf. hierbij P. Hadermann, Het vuur in de verte, 102.
IV, 166. Mijn cursief. Zie hierbij P. Hadermann, Het vuur in de verte, 99.
IV, 173. Mijn cursief.
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realiseerbaarheid van de verhoopte ‘ware’ gemeenschap: ‘Ik voor mij weet geen antwoord op de vraag
of ooit deze idylliese wereld in dewelke al de mensen over dit zesde zintuig zullen beschikken
werkelikheid zal worden.’ (IV, 174) Het heeft er dan ook alle schijn van dat hij, nadat hij eerder al
had ingezien dat de ‘ideële’ (volstrekt ontindividualiseerde) samenleving principieel onrealiseerbaar
is, nu ook, zij het schoorvoetend, steeds meer tot het besef komt dat het onder de gegeven
omstandigheden weinig waarschijnlijk is dat er over korte tijd een ‘echte’ (naar ontindividualisering
strevende) samenleving zal worden bereikt. Dit pessimisme zal na ‘Modernistiese dichters’ trouwens
alleen maar groter worden.6
Zo dient de ontindividualisering bij Van Ostaijen - en dat vaak terzelfdertijd - twee heren. In 2.1.
hadden we al gezien dat ze kadert in een (tot mislukken gedoemd) streven naar kennis van het
(bovenzinnelijke) wezen van de dingen. Hier past ze in de (al evenmin realiseerbare) ambitie om zich
aan de natuur te onttrekken en zo op te stijgen naar het (bovenzinnelijke) rijk van de vrijheid. Telkens
moet de ontindividualisering er echter toe leiden dat het bovenzinnelijke ten minste wordt benaderd,
zij het in het ene geval in het kader van een ‘cognitief’, in het andere van een ‘ethisch-politiek’ project.7
Als onpresenteerbare idee heeft ‘de gemeenschap’ bij Kant ‘praktische Kraft’ (KdrV A 569/B 597),
doordat ze als ijkpunt ter beoordeling van de bestaande samenleving (‘Urbilde der durchgängigen
Bestimmung des Nachbildes’ (A 569/B 597)) fungeert. Daar staat tegenover dat ze nooit gepresenteerd
- in de aanschouwing gegeven en dus gerealiseerd - kan worden: ‘Das Ideal [...] in einem Beispiele,
d.i. in der Erscheinung, realisieren wollen [...] ist untunlich’ (KdrV A 570/B 598). Zoals we weten is
het volgens Kant dan ook van het grootste belang dat we ons permanent voor ogen houden dat ideeën,
in casu de ideale gemeenschap, ‘bloss in Gedanken’ (KdrV A 569/B 597) bestaan. Wie dit niet beseft,
loopt immers het gevaar aan de ‘transcendentale illusie’ ten prooi te vallen.1
Vanuit zijn groeiende bewustzijn dat de mensheid in haar streven de ideale gemeenschap te stichten
‘niet toevallig op dit ogenblik, maar principieel’2 tekortschiet, bekritiseert ook Van Ostaijen de naïeve
of leugenachtige pretenties van anderen - aanspraken dat de bestaande samenleving de ideale zou
zijn, of dat doctrine X of praxis Y het ideaal
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Cf. hiervoor bijvoorbeeld het in 1925 gepubliceerde ‘Proeve van parallellen tussen moderne beeldende kunst en
moderne dichtkunst’ (IV, 266), en Hadermanns bespreking ervan (Het vuur in de verte, 103-104).
Dit ‘ethische’ gebruik van het ontindividualiseringsconcept was trouwens ook al in eerdere opstellen terug te vinden.
Zo b.v. in ‘Et voilà’: ‘Ethies is de dichter niet door het thema, maar enkel door zijn standpunt tegenover de
fenomenaliteit. Ethiek ligt in het streven van elk kunstenaar: streven naar ontindividualisering.’ (IV, 133; zie ook
IV, 127) Zie hierbij ook J. Bogman, De stad als tekst, 39; P. Hadermann, Paul van Ostaijen and Der Sturm, 46; en
M. Huysseune, in: J. Weisgerber (ed.), Les avant-gardes littéraires en Belgique, 325.
Ook hier heeft Van Ostaijen zich ongetwijfeld door Friedlaender laten inspireren. Zie in dit verband de Schöpferische
Indifferenz, 165 en 172; en Ter inleiding 2.2.
Cf. hierbij onder andere I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 31; en Deel I. Hoofdstuk 1.5. en Hoofdstuk
2.6.1.
I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 19. Dit bewustzijn zal ongetwijfeld zijn aangescherpt door Friedlaender,
die eraan herinnert dat idealen tot ‘eine übernatürliche Welt’ behoren. (Kant und die Freiheit nach Ernst Marcus,
145). Zie hierbij verder ook P. Cardorff, Friedlaender (Mynona) zur Einführung, 15.
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binnen een afzienbare tijd zouden kunnen verwezenlijken.3 Dergelijke pretenties leiden zoals we
hebben gezien onherroepelijk tot minachting voor het ‘reële’, totalitarisme en terreur.4 Eerder in dit
tweede deel hebben we kunnen vaststellen hoe een aantal van Van Ostaijens grotesken wel ter illustratie
van dit inzicht lijken te zijn geschreven.5 Maar ook in ‘Modernistiese dichters’ worden de genoemde
pretenties consequent met de grond gelijk gemaakt, overigens zonder dat Van Ostaijen een ‘positief’
alternatief (een superieur programma, de goede doctrine) offreert of beter: kán offreren. Zijn kritische
praxis is immers, net als die van Kant, in eerste instantie negatief bedoeld: als een discipline, die
voortdurend herinnert aan de onpresenteerbaarheid vanhet ideële. Dat belet niet dat hij een kritische
idealist blijft, die zich nog wel door ideeën wil laten leiden en de ontvankelijkheid ervoor bij anderen
wil aanscherpen door allusies te bedenken op het ideële in zijn onpresenteerbaarheid.
Het is in het licht van deze lucide kritische praxis dat we de volgende uitlating moeten lezen, die
neerkomt op een afwijzing van zijn eigen programma van universele solidariteit en begrip uit de tijd
van Het Sienjaal:
Solidariteit? een reformisties-vervlakte uitdrukking van gemeenschap; een narcoticum
dat verplaatst in het gedroomde vaderland der gemeenschap. Je moet nu echter eens
trachten het zonder narcoticum te stellen. (IV, 166)
Van Ostaijen rekent zo af met een programma dat de ideale gemeenschap beweert te kunnen
‘presenteren’ maar er in het beste geval in kan slagen om de ene empirische gemeenschap door de
andere te vervangen en dus hooguit een ‘reformisties-vervlakte uitdrukking’ van de ideale gemeenschap
kan opleveren. Zo'n programma is een ‘narcoticum’, omdat het wie erin gelooft toelaat zich te koesteren
in de illusie van de realiseerbaarheid en nabijheid, ja zelfs de aanwezigheid van het ideaal. Zoals we
verderop uitgebreider zullen zien bekritiseert Van Ostaijen daarmee meteen ook Moens en andere
generatiegenoten die blijven vasthouden aan het humanitair-expressionisme en de daarbij horende
‘ethiese dichterroeping’ (IV, 164).
Van een vergelijkbare positionering getuigt een opmerking uit het begin van ‘Modernistiese dichters’:
‘Gemeenschap? - Welke? Rome, Marx, Popper-Lynkeus of Monroe? [...] Het is niet nodig en anderzijds
is het gevaarlijk de mensen een metafysies zand in de ogen te strooien.’ (IV, 161) De namen die hier
worden opgesomd, staan kennelijk model voor illusoir-utopische projecten die de mensen ‘een
metafysies zand’ in de ogen strooien omdat ze, met name in het geval van de eerste drie, beweren dat
ze de ideale gemeenschap (het hoogste goed, het Rijk Gods) tot stand kunnen brengen.1 Enigszins
bevreemdend is het voorkomen van de naam ‘Monroe’ in het lijstje. Bedoeld is ongetwijfeld James
Monroe (1758-1831), de vijfde president van de Verenigde Staten, wiens naam
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Cf. hierbij onder andere I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 35.
Cf. hierbij onder andere E. Berns, De terugtrekking. Over politiek en ethiek bij Derrida, 167; en I. Bulhof, Het
postmodernisme als uitdaging, 35-36.
Cf. hierbij Hoofdstuk 3.3.
Offermans constateert bij de late Van Ostaijen dan ook terecht een scherp ‘inzicht in het historische bankroet van
alle -ismes’ (Tegengif, 131). Ook in de afwijzing van de ‘moderne’ ‘Hoffnungsphilosophien’ was Friedlaender Van
Ostaijen al voorgegaan. (Cf. Ter inleiding 2.2.)
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verbonden is aan de bekende Monroe-doctrine, die Europa waarschuwde voor inmenging in de zaken
van de ‘gemeenschap’ van Amerikaanse staten. Vermoedelijk zat hier bij Van Ostaijen de bedoeling
voor om, bij implicatie, ook de - geheel anders aangelegde - projecten van ‘Rome, Marx,
Popper-Lynkeus’ als ‘doctrines’ af te doen.
Voor welke projecten de namen ‘Rome, Marx’2 staan, behoeft wel geen nadere uitleg. Minder
duidelijk is waarschijnlijk de verwijzing naar Josef Popper-Lynkeus. Deze in 1921 overleden en
vandaag zo goed als vergeten Oostenrijkse ‘inventor, social reformer, and philosopher’3 genoot in de
laatste twintig jaar van zijn leven, dat wil zeggen tot ongeveer in de periode waarin ‘Modernistiese
dichters’ geschreven werd, grote faam. Ook Popper-Lynkeus ontwierp een programma voor een ideale
samenleving, waarin door middel van een aantal sociale hervormingen ‘“our dreadful economic
conditions” by such as are “good and moral”’4 zouden worden vervangen. Men kan zich voorstellen
dat een dergelijk programma Van Ostaijen inderdaad als ‘een reformisties vervlakte uitdrukking van
gemeenschap’ moet zijn voorgekomen. Popper-Lynkeus' leer was bovendien gefundeerd op een sterk
individualisme - in de zin van een diep respect voor elk individu - en op een uitgesproken
anti-elitarisme. Ook in dit opzicht moeten zijn ideeën door Van Ostaijen weinig enthousiast onthaald
zijn. Die verbindt, zoals we hebben gezien, het (per definitie te kort schietende) streven naar de ideale
gemeenschap immers met een rigoureuze ‘ontindividualisering’. Zoals zal blijken impliceert Van
Ostaijens standpunt bovendien een zeker elitarisme, aangezien voorshands alleen uitzonderlijke
enkelingen maximaal aan de eis tot ontindividualisering kunnen voldoen.
De combinatie ‘Rome, Marx, Popper-Lynkeus’ is ook interessant omdat ze impliciet twee
dogmatische en radicaal aan elkaar tegengestelde posities met betrekking tot het bovenzinnelijke
confronteert. Het katholicisme doet dogmatische uitspraken over de bovenzinnelijke wereld en wel
in affirmatieve zin: er bestaat een God, een Rijk der Hemelen, etc. Het marxisme, daarentegen, ontkent
het bestaan van een bovenzinnelijke wereld, net als de positivist Popper-Lynkeus, wiens werk wemelt
van ‘reflections about the baleful influence of religion and metaphysics, accompanied by suggested
methods for their elimination from the human scene’5, en getuigt van zijn overtuiging dat ‘the
Ausrottung[...] of religion and metaphysics - and of all “enthusiasm for transcendent ideals”’6
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de nieuwe maatschappij. De twee posities stemmen
echter hierin met elkaar overeen dat ze allebei het veld van de ervaring en dus van het kenbare verlaten,
uitspraken doen die niet te controleren zijn en daardoor in dogmatisme vervallen. In tegenstelling
hiermee legt Van Ostaijen zichzelf het soort van negatieve discipline op die Kant in de ‘Transzendentale
Methodenlehre’ uit de Kritik der reinen Vernunft aan de zuivere
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Overigens noemt ook Lyotard in zijn bespreking van de ‘grote vertellingen’ het christendom en het marxisme
geregeld in één adem. Zie hiervoor b.v. Le postmoderne expliqué aux enfants, 47. In Le différend beschrijft hij het
marxisme zelfs zonder meer als een ‘profane’, ‘gelaïciseerde’ versie van de christelijke heilsvertelling, waarbij
‘God’ vervangen is door de ‘Vrijheidsidee’ (231).
P. Edwards, Josef Popper-Lynkeus, 401.
P. Edwards, Josef Popper-Lynkeus, 402.
P. Edwards, Josef Popper-Lynkeus, 402.
P. Edwards, Josef Popper-Lynkeus, 406.
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rede voorschrijft.1 Heel kantiaans doet hij dan ook afstand van elke aanspraak op kennis van het
bovenzinnelijke om zijn kunst te legitimeren: ‘Een kunstenaar is tans kunstenaar eenvoudig omdat
hij het niet laten kan.’2
De ‘idee gemeenschap’ krijgt in ‘Modernistiese dichters’ dus een steeds problematischer karakter.
Dat betekent niet dat ze onbelangrijk wordt. Net zoals de (eveneens ‘problematische’) ideeën bij Kant
vervult ze een noodzakelijke negatieve functie als ‘grensbegrip’, dat duidelijk maakt dat geen enkele
voorbije, bestaande of toekomende samenleving voor een voorbeeld - een directe presentatie - van
‘de’ gemeenschap mag worden gehouden. Van Ostaijens fameuze ‘desillusie’ met betrekking tot (de
realiseerbaarheid van) de gemeenschapsidee leidt dus niet tot een platvloers of zelfs cynisch
pragmatisme. Ontwaakt uit zijn ‘transcendentale illusie’ ontwikkelt hij een toenemende
ontvankelijkheid voor ideeën in hun onpresenteerbaarheid, die hem ertoe verplicht onophoudelijk
waakzaam en kritisch te blijven en die daardoor ook radicaler en flexibeler is dan een ‘klassiek’
‘reformisties’ of revolutionair streven,3 dat van een welomschreven programmatische verandering of
‘catastrofale’ ommekeer in de bestaande verhoudingen de verwerkelijking van de ideale samenleving
en de voltooiing van de geschiedenis verwacht. In tegenstelling hiermee komt Van Ostaijen in
toenemende mate tot het inzicht dat elke reële of realiseerbare maatschappelijke orde gedoemd is
relatief en onvolmaakt te blijven. Zijn permanent kritische houding berust dus impliciet op de notie
van ideeën als onpresenteerbare grensbegrippen, die hem toelaat om alles wat zich aandient als de
directe presentatie van een idee als fundamenteel inadequaat te ontmaskeren.4 Het bewustzijn van de
onpresenteerbaarheid van ideeën vormt echter hoegenaamd geen beletsel voor een fundamentele
oriëntatie op ideeën. Logischerwijze is daarbij het streven naar de presentatie van ideeën belangrijker
dan het resultaat van dat streven. Van Ostaijen zegt trouwens expliciet over de ontindividualisering:
‘Maatstaf is het streven naar ontindividualisering. Hoe groter dit streven, des te groter het werk. Het
door de mens bereikbare resultaat is niet dit resultaat voor zich, maar het streven in dit resultaat.’ (IV,
174) Bijgevolg moet men ook een reële gemeenschap niet beoordelen op haar vermeende resultaten
met betrekking tot de verwezenlijking van de gemeenschapsidee, maar enkel op het streven naar
ontindividualisering en bijgevolg op de ontvankelijkheid voor het ideële waarvan ze blijk geeft.
Op de hierboven geschetste uitgangspunten baseert Van Ostaijen zijn onderscheid tussen een
‘gemeenschapskunst a-priori’ en een ‘gemeenschapskunst a-posteriori’ (IV, 174).
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KdrV A 711/B 739. Zie ook L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 261.
IV, 161. Deze uitspraak doet sterk denken aan de uitweiding over de ‘metafysiese drijfveer’ uit ‘Het beroep van
dichter’, waar Van Ostaijen Jonas Baart laat zeggen: ‘Waarom er in Atupalië dichters zijn, kan ik u niet zeggen
omdat ik het niet weet.’ (III, 249-250) Ook de ‘werkelijke’ dichters uit deze groteske dichten omdat ze ‘het niet
laten kunnen’: ze schrijven immers vanuit de ‘metaphysische Trieb’ en niet met het oog op de verwezenlijking van
het een of andere ‘doel’. Zie hierbij verder Hoofdstuk 2.2.
Over de ‘revolutionaire politiek’ en de transcendentale illusie zie Deel I. Hoofdstuk 1.5. en 2.6.1. Zoals we weten
waarschuwt ook Friedlaender voor de (in aanleg gevaarlijke) transcendentale illusie waarop de revolutionaire politiek
berust. Zie hierbij Ter inleiding 2.2.
Een dergelijke ‘kritische’ politieke praxis hadden we ook bij Friedlaender teruggevonden. Cf. Ter inleiding 2.2.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

348

Met laatstgenoemde bedoelt hij een kunst die functioneert binnen en in harmonie met de bestaande
samenleving.1 Ze is ‘de massa begrijpelik’ (IV, 173). In het geval van de literatuur is ze de
‘doorsnee-literatuur’ (IV, 174). Ze is volslagen conformistisch en resulteert dan ook ‘uit de ambiance,
het gedetermineerd-zijn van de kunstenaar door de specifiese ideeën, gewoonten en verlangens van
zijn tijd’ (IV, 175), zozeer zelfs dat hij ze elders sarcastisch omschrijft als ‘het resultaat van een
volksreferendum over kunst - een beperkt histories factum’ (IV, 173). De ‘gemeenschapskunst a-priori’,
daarentegen, wordt gemotiveerd door het absolutistische streven naar de ideale gemeenschap en komt
daardoor niet zelden in conflict met de bestaande gemeenschap. Het kan gebeuren dat ze als weinig
toegankelijk wordt ervaren: ‘Of zulke geontindividualiseerde kunst de massa meer toegankelik zal
zijn, moet in het midden blijven.’ (IV, 174) Ze kan immers enkel op begrip rekenen in een ‘echte’
samenleving - d.i. een samenleving waarin de gemeenschapszin en het streven naar ontindividualisering
voldoende sterk ontwikkeld zijn. Aangezien dit volgens Van Ostaijen bijvoorbeeld in ‘de
hoog-renaissance’ niet het geval was, mag de kunst die toen het beste werd aangevoeld, geen ‘echte’
- ‘a-priori’ - gemeenschapskunst worden genoemd: ‘de hoog-renaissance aanvoelt direkter Rubens
dan wel Giotto; dit beter aanvoelen geeft echter betrekkelik de vraag naar gemeenschapskunst niet
de geringste uitkomst.’ (IV, 175)
De motivatie van Van Ostaijens ‘gemeenschapskunst a-priori’ is dus een streven naar ‘an ideal world,
in which things are as they ought to be and ought to be as they are’2. Dat verklaart onder meer zijn
radicale ‘afstandelijkheid’ tegenover het bestaande3 - een ‘distans’ die we ook als de grondhouding
van de meeste grotesken hadden aangewezen. Zoals we hebben gezien is het er Van Ostaijen in het
grootste gedeelte van zijn creatieve proza sinds de Berlijnse tijd immers om begonnen de ongeneeslijke
‘verkeerdheid’ van de wereld aan de kaak te stellen en zich radicaal van de uiterlijke werkelijkheid
te distantiëren, om aldus - op noodzakelijk negatieve wijze - aan de onpresenteerbare idee te herinneren.4
Dat brengt ons opnieuw bij de vraag naar de plaats van de naar ontindividualisering strevende
kunstenaar in de bestaande samenleving. De ontindividualisering vereist een radicale afwijzing van
zichzelf als empirisch individu, een ethisch gemotiveerde weigering om aan de ‘verkeerde wereld’
deel te nemen. Het subject van Van Ostaijens conceptie staat daardoor tussen twee werelden: een
‘intelligibele Ordnung der Dinge’ (KdpV A 72), die het nooit kan bereiken, en een reële wereld, die
het radicaal afwijst. Het doet daardoor denken aan de door Kant met name in de Kritik der praktischen
Vernunft verdedigde visie op de mens als een ‘dubbelwezen’, tegelijk vrij en onvrij, noumeen en
fenomeen - ‘zu beiden Welten gehörig’5. Kant definieert de vrijheid als ‘die Unabhängigkeit der
Willkür von der
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Dit is Van de Voordes, door Van Ostaijen bestreden opvatting van gemeenschapskunst. (Cf. IV, 170)
R. Scruton, Kant, 71.
Ook Hadermann wijst hier herhaaldelijk op. Zo rekent hij Van Ostaijen tot de kunstenaars die permanent blijk geven
van ‘een opstand of een afwijzende houding tegenover de uiterlijk waarneembare werkelijkheid’ (Het vuur in de
verte, 137; zie ook ibidem 183).
Cf. hierbij P. Hadermann, Het vuur in de verte, 304. Zie verder ook Hoofdstuk 1.5., Hoofdstuk 2.3. en 2.4. en
Hoofdstuk 3.5.
KdpV A 155. Zie ook KdrV A 546-547/B 574-575; en T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 79 en 83. Ook
Friedlaender gaat hierop in: ‘Der Mensch ist ein Doppelwesen, ein Grenzbewohner zwischen dem Reich der Natur
und dem der Freiheit. Seiner äusserlichen Erscheinung nach ein kluges Tier, [...] ist es seinem Wesen nach, in
seinem innersten Gewissen, die göttliche Freiheit selber.’ (Kant und die Freiheit nach Ernst Marcus, 146) Of nog:
‘So kommt es zu einem gewaltigen Ringen zwischen Freiheit und blosser Natur, zwischen Schöpfer und Geschöpf,
zwischen dem reinen Gesetz des freien Willens und dem Gesetz der Natur.’ (Ibidem 145)
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Nötigung durch Antriebe der Sinnlichkeit’1. Noodzakelijk voor de vrijheid is dus een radicale eliminatie
van zichzelf als ‘natuurwezen’ - in Van Ostaijens terminologie: een algehele ontindividualisering.
Het subject van de vrijheid is derhalve geen empirisch, maar een transcendentaal subject. De mens
valt volgens Kant echter nooit samen met zo'n zuiver ‘subject an sich’, maar is altijd tevens een
empirisch subject, dat per definitie aan de dwang van de natuurwetten onderworpen is.2 In het beste
geval kan de mens ernaar streven om zich boven zijn behoeftige en gedetermineerde natuur te verheffen.
Mocht iedereen erin slagen zich geheel en al boven zijn natuurlijke aandriften te verheffen en
daardoor ‘Bürger einer besseren [Welt], die er in der Idee hat’ (KdpV B 426) te worden, dan zou de
ideale gemeenschap een feit zijn. Net als Van Ostaijen ziet Kant in de mens echter ‘un être limité
dont la destinée authentique est de tendre vers l'inconditionné, vers la totalité, vers le souverain bien,
vers le royaume de Dieu, sans jamais pouvoir l'atteindre de ses propres forces.’3 Dat belet niet dat het
eenieders plicht blijft om met al zijn krachten naar die gemeenschap te streven. Dat doet men door
alvast zichzelf zoveel mogelijk te ontindividualiseren en zo ‘het goede voorbeeld’ te geven. Door
handelingen te stellen die kunnen worden opgevat als het gevolg van een niet-natuurlijke drijfveer,
herinnert men aan ‘eine Ordnung der Dinge [...], die nur der Verstand denken kann’ (KdpV A 154).
Ook Van Ostaijen bepleit een dergelijk ‘persoonlijk’ engagement: ‘In de huidige toestand blijft de
anti-individualistiese dichter aangewezen op persoonlike discipline. Je karwei het je zelf te karweien
[sic]. [...] Gemeenschap voorbereiden is je persoonlik disciplineren.’4 Alleen een ethisch-politieke
praxis die zich in verband laat brengen met een ‘persoonlike’ poging om zich boven zichzelf als
empirisch subject te verheffen, kan erin slagen om op de gemeenschapsidee ten minste te alluderen.
Ook Van Ostaijens late creatieve werk moet in dit ruimere streven worden gekaderd, en blijft derhalve
ingebed in een algemene afwijzing van de empirie en inzonderheid van de bestaande samenleving,
die ‘op gemeenschap niet het geringste aksent legt’ (IV, 174) en waarin ‘een groter aantal personen
de gemeenschapszin hebben verloren’ (IV, 174).
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KdrV A 534/B 562. Vergelijk hiermee de slotstrofe van ‘Zo gaat ook de geliefde...’: ‘Het is een verre weg/ naar de
passieloze berg/ van het blote schouwen/ Logos/ Tao’ (II, 203). Van een gelijksoortig streven naar onthechting is
natuurlijk al eerder in Van Ostaijens werk sprake. We verwijzen met name naar gedichten als ‘Prière impromptue
2’, ‘Vers 5’, ‘Vers 6’ en ‘Angst een dans’ uit De feesten van angst en pijn en de ‘nihilistische’ passages uit Bezette
stad. Verhelderend in dit verband is: J. Prins, Unreal Cities.
Cf. hierbij onder andere KdpV A 149.
L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 273.
IV, 166. Al in ‘Eind goed alles goed’ had Van Ostaijen op de vraag: ‘hoe de nieuwe kunst met de moderne
samenleving in éenklank brengen’ (IV, 142) geantwoord: ‘een nieuwe kunst is als algemene manifestatie in onze
samenleving niet denkbaar. Zoals wij er tans voorstaan moet het bij vereenzaamde manifestaties blijven.’ (IV, 142;
zie ook IV, 143) Ook later nog komt Van Ostaijen op deze ‘persoonlike discipline’ terug, zo b.v. in ‘Le renouveau
lyrique en Belgique’ (1925). (Cf. IV, 290) Zie hierbij verder P. Hadermann, Het vuur in de verte, 99; en A. Blokhuis,
Het leger en de liefde, 271.
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Het ‘gemeenschap voorbereidende’ streven heeft voor het subject dat zich aan de daarvoor vereiste
‘persoonlike discipline’ onderwerpt, positieve zowel als negatieve consequenties. Aan de ene kant
geeft het besef dat men zich tot op grote hoogte aan de ‘verkeerdheid’ van het bestaande onttrekt,
aanleiding tot wat men met Kant ‘Selbstzufriedenheit’1 kan noemen. Van Ostaijen rekent zichzelf
dan ook tot een elite van moreel hoogstaande mensen, die niet mag worden verward met wat de
maatschappij zelf als haar elite beschouwt:
Naar mijn mening kan alleen de vraag gesteld worden naar het bestaan van een werkelike
élite en haar verhouding tot de massa; de élite van de Gotiek was een werkelike élite; de
onze is er een van arrivisten en dus rasmatig niet existent (IV, 174).
Ook in ‘Individualisme in de kunst’ laat hij uitschijnen dat slechts uitzonderlijke enkelingen de (ideale)
gemeenschap vermogen te benaderen: ‘de gemeenschap bestaat steeds uit drie mensen maximum en
vier mensen minimum; al de anderen zijn statisten uit een opéra-bouffe’ (IV, 170). De keerzijde
hiervan is dat het naar ontindividualisering en de ideale gemeenschap strevende subject zichzelf door
dit streven uit de bestaande samenleving stoot. Het subject van Van Ostaijens conceptie staat in een
positie tussen de bestaande en de ideale gemeenschap en daardoor in elk geval buiten de eerste.
Dichters zijn dan ook ‘realistisch’ gezien volslagen nutteloos en hebben geen enkele rol te spelen in
deze samenleving. Spelen ze die toch, dan hangt die niet wezenlijk samen met hun dichterschap:
‘Dichters zijn geen sociologen. Hun sociale funktie is een akcident: gunstige koïncidens, een
tijdsverschijning. Doch nooit impliceert dichterschap a-priori een sociale funktie.’2 Van Ostaijens
uitspraken over de maatschappelijke nutteloosheid van de ‘ware’ kunstenaar lijken in elk geval van
toepassing op zijn eigen maatschappelijke en literaire ‘carrière’, die eveneens gekenmerkt wordt door
een onverzoenlijke afwijzing van het bestaande en een daarmee samenhangende marginalisering.
De zo-even beschreven ambivalentie is overigens niet nieuw in Van Ostaijens werk. Men kan ze
al terugvinden in een gedicht als het ‘Desember 1915’ gedateerde ‘Ik sta nu eenmaal voorbij de grens’
uit Music-hall, waarin Van Ostaijen ingaat op zijn ‘andersheid’, die hem tegelijk isoleert en tot
uitzonderlijkheid verheft.3 Ze valt ook aan te wijzen in de houding die aan Het Sienjaal ten grondslag
ligt - een houding van extreme offerbereidheid en zelfverloochening,4 maar dan wel gekoppeld aan
een curieuze zelfvergroting en een identificatie met de rol van een verheven ‘voorganger’ - een priester,
een profeet, een heiland, etc.5 Deze overeenkomst tussen Het Sienjaal en ‘Modernistiese dichters’
laat tegelijk
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‘ein negatives Wohlgefallen an seiner Existenz [...], in welchem man nichts zu bedürfen sich bewusst ist.’ (KdpV
A 212; zie ook G. Deleuze, La philosophie critique de Kant, 55)
IV, 165. Dit doet overigens sterk denken aan de visie op de plaats van de dichter in de samenleving zoals die in
‘Het beroep van dichter’ werd verwoord. (Hoofdstuk 2.2.)
Cf. I, 57. Vergelijk hiermee deze passage uit ‘De jongen’, waarin Van Ostaijen aan zijn alter ego, de vijftienjarige
Cor Hes, dezelfde ‘uitzonderlijkheid’ toeschrijft: ‘De prefekt had opgemerkt dat hij anders was als al de anderen.
Hij was niet iemand van vijftien jaar. Hij was jonger en ouder. Dat vleide hem. Omdat het niet middelmatig was.
Omdat het oorspronkelik was. [...]. Hij besefte zich superieur aan al zijn kameraden.’ (III, 331)
Over de cultus van ‘het godwekkende leed’ (I, 144) in Het Sienjaal zie Deel III. Hoofdstuk 1.1. en 1.2.
Deze ambivalentie komt goed tot uiting in het eerste gedicht uit de Van Gogh-cyclus: ‘Hij is niets en hij is alles./
Als de priester: meester en dienaar.’ (I, 99; mijn cursief) Zie in dit verband verder ook Deel III. Hoofdstuk 1.2.
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echter de verschillen tussen beide goed uitkomen. Zo geeft Het Sienjaal blijk van heel wat meer
optimisme met betrekking tot het streven naar de ideale gemeenschap, die voor haar verwezenlijking
kennelijk afhankelijk is van ‘het zich-ten-offer-brengen’1 van heroïsche2 enkelingen, inzonderheid
van kunstenaars zoals Van Gogh en Van Ostaijen zelf. Dat blijkt onder meer uit het titelgedicht van
Het Sienjaal, waarin een ‘godskind’ allerlei messiaanse handelingen verricht3 en tekenen stelt die de
finale verzoening aan het einde der tijden, waarin ‘tweespalten’ worden te niet gedaan en ‘de gevangen
éenheid’ wordt bevrijd (cf. I, 141), aankondigen. ‘Het Sienjaal’ eindigt dan ook met een vooruitblik
op een in een afzienbare toekomst te verwezenlijken ‘idylliese wereld’ (IV, 174) van universele
broederschap en harmonie:
Als mijn broeder mij ontmoeten zal, wij zullen elkaar zeggen:
‘Mijn zonnebroer, mijn zonnekind.’
(I, 149)
In ‘Modernistiese dichters’ blijft van dat optimisme nog weinig over. Weliswaar ziet Van Ostaijen
ook hier de kunst nog altijd als een ‘bergrede’ tussen ‘Diesseits’ en ‘Jenseits’, en de ware kunstenaar
als een bemiddelaar tussen het zinnelijke en het bovenzinnelijke en in casu tussen de bestaande (reële)
en de ideale gemeenschap. Het verschil is dat het geloof in de realiseerbaarheid van de ideale
gemeenschap in ‘Modernistiese dichters’ geheel is verdwenen, zodat deze gemeenschap zelf nog
slechts als een leegte, en dus enkel in negatieve termen, te omschrijven valt. Mede op grond van dit
inzicht neemt Van Ostaijen enigszins gegeneerd afstand van het pathetische ‘profetisme’ uit zijn
Sienjaal-tijd, dat hij al in zijn eerste opstel van na de Berlijnse tijd, de ‘Open brief aan Jos. Léonard’,
afdoet als de ‘puberteitskrizis van een misschien poëties begaafde jeugd.’ (IV, 156)
De ontwikkeling van Van Ostaijens denken zoals die uit een vergelijking van Het Sienjaal en
‘Modernistiese dichters’ kan worden afgeleid, laat zich in algemener termen ook als volgt beschrijven.
In Het Sienjaal berust de niets ontziende offerbereidheid op de verblinding door de transcendentale
illusie en de daaraan verbonden ‘sublieme offereconomie’, waarin het reële op niets ontziende wijze
wordt vernietigd met het oog op de presentatie van het ideële. In ‘Modernistiese dichters’, daarentegen,
functioneert de offereconomie in het kader van een ‘esthetica’, wat betekent dat ze er in de eerste
plaats op gericht is om een zeker gevoel op te wekken. Van het streven naar het presenteren van het

1
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Uit ‘Het Sienjaal’ (I, 142).
Over Van Ostaijens voorliefde voor een overspannen heroïsme in de Sienjaal-tijd zie Deel III. Hoofdstuk 1.2. Vanaf
de Berlijnse tijd ontwikkelt Van Ostaijen een veel kritischer houding tegenover een dergelijk ‘subliem’ heroïsme.
Zie in dit verband bijvoorbeeld Bogmans lectuur van ‘Opdracht aan Mijnheer Zoënzo’ uit Bezette stad. (De stad
als tekst, 118-19) Zie ten slotte ook Deel III. Hoofdstuk 2.3.
Zo bijvoorbeeld het vasten in de woestijn (I, 142), het overwinnen van ‘verzoekingen’ (I, 144-145), het voorgaan
in een eucharistie, inclusief het voltrekken van de transsubstantiatie (I, 146), etc.
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bovenzinnelijke wordt geen resultaat meer verwacht. Het streven zélf is belangrijk, als geste die een
‘esthetisch’ effect sorteert, dat dan alleen maar het verheven gevoel kan zijn.
Terwijl Van Ostaijen zich in Het Sienjaal expliciet uitsprak over het door eenieder na te streven doel
en met het oog op het bereiken daarvan voorschriften formuleerde,4 is ‘het doel’ in ‘Modernistiese
dichters’ veranderd in een ver en leeg ideaal, dat vooral nut heeft als oriëntatiepunt voor een
hoofdzakelijk negatieve praxis - een niet aflatend verzet tegen de aanspraken van wie beweert dat de
ideale gemeenschap bestaat of weldra (door het gehoorzamen aan zekere programmatische richtlijnen)
verwezenlijkt zal worden. Op een vergelijkbare wijze gebruikt Van Ostaijen zijn ‘ethos’-concept. Het
‘ethos’ blijft net als ‘de idee gemeenschap’ leeg en onpresenteerbaar, maar kan juist daardoor aanleiding
geven tot een ‘deconstruerende’ praxis gericht op het ontmaskeren van de absoluutheidsaanspraken
van ethische voorschriften.1 Van Ostaijen wenst dan ook een scherp onderscheid te maken tussen
‘ethos’ en ‘ethiek’: ‘Verwar niet ethos met ethiek, een soort wetenschap van het ethos.’2 De ethiek
pretendeert het ethos te presenteren, als een absoluut, universeel systeem van expliciete, onveranderlijke
regels. Daarbij wordt uit het oog verloren dat de ethiek zelf deel uitmaakt van de fenomenaliteit
(‘slechts een fenomeen onder andere fenomenen’ (IV, 162)), zodat de voorschriften die ze formuleert
- al haar pretenties ten spijt - contextgebonden en relatief zijn en, met name bij wisselende
omstandigheden, tot een star, niet aan het ‘geval’ aangepast en daardoor onrechtvaardig oordelen en
handelen leiden. In kantiaanse termen gesteld bestaat de vergissing van de ethiek erin dat ze aan
maximes en praktische voorschriften, die ‘nur subjektiv gültig und bloss empirisch’ (KdpV A 47)
zijn, ten onrechte de ‘objektive [Notwendigkeit] aus Gründen a priori’ (KdpV A 47) van een wet
toeschrijft. Van Ostaijens ethos, daarentegen, hééft die objectieve noodzakelijkheid, maar is dan wel
onpresenteerbaar en leeg. Het is in dit opzicht vergelijkbaar met Kants morele wet, die - wil ze
algemeen zijn - puur formeel moet blijven:
Wenn ein vernünftiges Wesen sich seine Maximen als praktische allgemeine Gesetze
denken soll, so kann es sich dieselbe nur als solche Prinzipien denken, die, nicht der
Materie, sondern bloss der Form nach, den Bestimmungsgrund des Willens enthalten.3
Zoals we hebben gezien beschouwt Van Ostaijen het als de plicht van het empirische individu om
zich te ontindividualiseren en aldus de volslagen anonimiteit van een transcendentaal subject na te
streven. Hierbij aanknopend zou men kunnen zeggen dat hij ook de ethiek een

4
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Cf. hierbij inzonderheid I, 146-147.
Cf. hierbij Beardsworth: ‘The critical purchase which the empty obligation seems to provide is an exclusively
negative critique of attempts to fill it in.’ (On the Critical ‘Post’, 58)
IV, 165. Ook in ‘Self-defence’ veroordeelt Van Ostaijen ‘de verwarring van het ethos met gene soort leer van het
ethos die men ethiek noemt.’ (IV, 330) Zie hierbij ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 98.
KdpV A 48. Mijn cursief. Zie hierbij ook L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 233; D.
Carroll, Rephrasing the Political with Kant and Lyotard, 80; en R. Beardsworth, On the Critical ‘Post’,
58-59.
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ontindividualisering laat ondergaan, en streeft naar een anoniem, ‘leeg’ ethos, dat zelf geen deel
uitmaakt van de empirie.4
Ook Hadermann is de ‘leegheid’ van Van Ostaijens ethosconcept opgevallen: ‘Waarin bestaat dan
het ethos voor Van Ostaijen op dit ogenblik? Hij zegt het niet.’5 Hij maakt hieruit op ‘dat Van Ostaijen
de weg opgaat van een nieuw estheticisme, waarvoor hij nog, ondanks alles, een ethische
verantwoording zoekt.’6 Even voordien had Hadermann zich al afgevraagd ‘waarin het verschil ligt
tussen Van Ostaijens opvatting en die van “l'art pour l'art”’7, en geconcludeerd dat dat verschil - als
het er al is - minimaal is. Met die conclusie kunnen we het echter niet eens zijn. Zoals gezegd vervult
het ethos bij Van Ostaijen een functie die vergelijkbaar is met de functie van ‘de idee gemeenschap’:
met het inhoudsloze ‘prototype’ van het ethos voor ogen kan hij de absoluutheidsaanspraken van elk
‘ectype’,1 elk positief ethisch systeem, aanvechten. Ook de oriëntatie op het ethos impliceert een
permanent en tegelijk beweeglijk verzet, dat zich niet tevreden stelt met het vervangen van het ene
ethische systeem door het andere, maar alle ethische systemen en ‘iedere pretentie van een inhoudelijk
weten van waarheid’2 in een onophoudelijke negatieve beweging als noodzakelijk inadequaat en
onvolledig ontmaskert. Om die reden kan Van Ostaijen zich niet langer identificeren met welke
ethische leer dan ook. Het ethos kan en mag geen positieve invulling krijgen: ‘Ideeën moeten [...]
ideeën blijven en vooral niet verward worden met [...] positief geformuleerde doeleinden en
waarheden.’3 Het kan zelf niet gepresenteerd worden, maar manifesteert zich indirect, in een kritische
praxis. De vorm die die manifestatie aanneemt, hangt af van wat bekritiseerd wordt - en dat kan
afhankelijk van tijd, plaats en context sterk verschillen.4
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Van Ostaijen lijkt het ‘ethos’ dan ook impliciet en in overeenstemming met Kant als tegengesteld te denken aan
het ‘pathos’, dat hij elders in ‘Modernistiese dichters’ resoluut afwijst. Over de ethos/pathos-tegenstelling bij Kant
zie J.-F. Lyotard, Leçons sur l'Analytique du sublime, 206; id., L'intérêt du sublime, 157; en Deel I. Hoofdstuk 2.5.1.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 98.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 99. Tot een vergelijkbare conclusie komt ook M. Huysseune: ‘De latere Van
Ostaijen vertoont [...] talrijke kenmerken van de estheet, veilig weggeborgen in de ivoren kunsttoren.’ (Paul van
Ostaijen of de dubbelzinnige avant-gardist, 713)
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 98.
Cf. hierbij Kant: ‘Das Ideal ist [...] das Urbild (prototypon) aller Dinge, welche insgesamt, als mangelhafte Kopeien
(ectypa), den Stoff zu ihrer Möglichkeit daher nehmen, und, indem sie demselben mehr oder weniger nahe kommen,
dennoch jederzeit unendlich weit daran fehlen es zu erreichen.’ (KdrV A 578/B 606) Zie hierbij ook J.-F. Lyotard,
Introduction à une étude du politique selon Kant, 110.
I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 40.
I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 31.
Van Ostaijens onderscheid tussen ‘ethiek’ en ‘ethos’ doet dan ook sterk denken aan Lyotards onderscheid tussen
het ‘normatieve’ en het ‘ethische’: het normatieve geeft expliciete regels voor de praxis; het ethische verplicht ons
‘onmiddellijk’ door zich, als een ‘appel’, in het gevoel te signaleren vóór er van regels sprake kan zijn. Ethisch
handelen vooronderstelt volgens Lyotard dan ook geen normen, maar een flexibele, zich aan het ‘geval’ aanpassende
‘reflexieve ontvankelijkheid’ voor de verplichting. De normatieve zin beschrijft en legitimeert a posteriori de
verplichtingen die ons aldus worden opgelegd. Dat maakt van het normatieve inderdaad een ‘leer van het ethos’.
Zie hierbij J.-F. Lyotard, Le différend, 172-173 en 208-209; id., Le postmoderne expliqué aux enfants, 68-69; en F.
van Peperstraten, Communicatie of reflexieve ontvankelijkheid?, 68-69.
Ook Hadermann komt tot de conclusie dat Van Ostaijens verzet tegen de ‘ethiek’ gericht is tegen het normatieve
karakter van elke ‘positieve’ ethiek. (Cf. Het vuur in de verte, 98)
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Van Ostaijens aanval op ‘de ethiekers’ (IV, 165) is vooral terug te vinden in de inleidende bladzijden
van ‘Modernistiese dichters’. De kern van zijn betoog is een lapidaire samenvatting van wat we
hierboven hebben proberen uiteen te zetten. Een ‘positieve’ ethiek maakt keuzes onder de fenomenen,
en privilegieert het ene fenomeen boven het andere. Vanuit zijn besef van de onpresenteerbaarheid
van het ethos wijst Van Ostaijen op de relativiteit en partijdigheid van zulke oordelen: ‘De Saduceeërs
was de Nazarener dekadens der Joodse theologie. Van het ethos uit bestaat er geen dekadens. Er zijn
enkel getijden. Zijn de ethiekers tegen de winter of tegen de zomer en alleen voor deze of gene?’5 Hij
komt dan ook tot de conclusie dat kunst geen expliciete boodschap behoort te formuleren, wat overigens
behalve een kritiek op Moens en zijn andere humanitair-expressionistische generatiegenoten natuurlijk
ook een afwijzing inhoudt van Het Sienjaal: ‘reeds het eerste postulaat van Moens moet ik verwerpen:
het primeren van het ethiese op het esthetiese in de kunst. [...] Bewust gecreëerde kunst [...] is een
esthetiese aangelegenheid. Ethicisme in kunst is hybris.’1 Waarom Van Ostaijen hier van ‘hybris’2
gewaagt, is nu wel duidelijk: wie in zijn kunst een ethische ‘boodschap’ verwoordt, koestert de naïeve
pretentie dat zijn maximes en praktische voorschriften in feite praktische wetten zijn. Die naïviteit,
‘het verwarren van ethos met melos’ (IV, 165), vindt hij onder meer terug bij Mussche, wiens
zogenaamde ‘ethies aanvoelen der omwereld’ (IV, 165) hij furieus van de hand wijst als: ‘Hopeloos
melos van een banale film. Ethos, vervlakt tot goedkope bazarwaar. Niet “Bizarrisme” [...] maar

5

1

2

IV, 165. Zoals men hier kan merken is Van Ostaijens ‘ethos’-opvatting tot op grote hoogte ook beïnvloed door
Friedlaenders theorie van de ‘schöpferische Indifferenz’, het ‘neutrum’ dat alle tegenstellingen in zich verenigt.
Deze theorie vormt het fundament van een ‘polariteitsdenken’, waarin - vanuit een ‘neutraal’, ‘ontindividualiseerd’
standpunt - het ene extreem altijd, en wars van ‘beliebige Partei-Ergreifung’ (Schöpferische Indifferenz, XXV) en
‘die Schiefheit, Einseitigkeit und Verworrenheit aller Relativität’ (ibidem 169), in zijn afhankelijkheid van en
gelijkwaardigheid met het andere wordt gedacht. Daarom kant ook Friedlaender zich tegen een opvatting van ethiek
als het opleggen van normen: ‘Objektive Normen der Sittlichkeit geben zu wollen, ist eine menschliche Naivität:
hier ist alles relativ.’ (Ibidem 169) Het is precies een dergelijk complementair en niet-normatief denken dat Van
Ostaijen hier bepleit: ‘Hoe wordt poëties de kracht “opgaan” ons ervaarbaar, zonder haar tegenstelling de kracht
“neergaan”?’ (IV, 165; het ‘opgaan’/‘neergaan’-voorbeeld keert ook terug in Schöpferische Indifferenz, 11, 13, 119
en 215) Borgers spreekt in dit verband van het bij Van Ostaijen ‘steeds weerkerend motief der omkeerbaarheid aller
dingen’ (Inleiding voor het geëerd publiek, 15). Cf. hierbij ten slotte S. Friedlaender, o.c., 14, 21, 36, 164 en 366;
en Ter Inleiding 2.2.
In de inleiding op dit tweede deel hadden we er overigens al op gewezen dat Friedlaenders complementariteitsdenken
in zijn ethisch-politieke uitwerking verwantschap vertoont met Lyotards filosofie van de ‘différend’, die ook
permanent tot een ‘lutter contre l'oubli’ (Heidegger et ‘les juifs’, 25) oproept, en tot het aanscherpen van ‘a sensitivity
to what is ruled out’ (D. Carroll, Paraesthetics, 169). Een dergelijk ‘verzet’ vinden we dan ook terug bij Van
Ostaijen, die zich vragen stelt als: ‘waarom is stijgen goed/ en vallen kwaad’ (Prière Impromptue 3 (I, 234)), en
zijn ‘Open brief aan Jos. Léonard’ als volgt besluit: ‘Poëties te doorleven: de gelijkwaardigheid van neergaan en
opgaan. Verwerpen van alle waarde-identiteit: opgaan-goed, neergaan-kwaad. Trouwens natuurlik: Jenseits von
Gut und Böse. Naar objektiviteit streven.’ (IV, 160) Zie hierbij ook ‘Derde groteske’ (II, 173); G. Borgers, Paul
van Ostaijen. Een documentatie, 524; en P. Hadermann, Het vuur in de verte, 271. In het rond de jaarwisseling
1918-1919 geschreven ‘De jongen’ wordt dit rechtvaardigheidsdenken overigens al aangekondigd. (Cf. III, 336 en
342)
IV, 162. Deze uitspraak wordt al geprefigureerd in ‘De generaal’, waar Ricardo Gomes stelt: ‘De oorlogen gevolg
van de martialiteit zijn niet door arbitrage te berechten, evenmin als de kunstenaar door uiterlike moraalwetten.’
(III, 206; mijn cursief) Zie hierbij ook A. Blokhuis, Het leger en de liefde, 255. Zie ten slotte ook IV, 127, 133, 156
en 159-160.
Cf. ook Van Ostaijens latere omschrijving van Het Sienjaal als ‘buiten-lyriese hoge-borst-zetterij’ (IV, 330).
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Bazarrisme. De 95-centimes-week der ethiek.’ (IV, 165) Zoals (het streven naar) de verwezenlijking
van een positief geformuleerde sociaal-politieke doelstelling (bijvoorbeeld hoger loon) in het beste
geval ‘een reformisties-vervlakte uitdrukking’ (IV, 166) van de ideale gemeenschap oplevert, is ook
de sentimentele ethiek van Mussche een ‘vervlakte’ uitdrukking van het ethos.1
Op grond van dit alles wijst Van Ostaijen de humanitair-expressionistische kunst en poëzie en bloc
af. In deze positiebepaling kadert ook een provocerende uitlating als deze: ‘Een kunstenaar is tans
kunstenaar eenvoudig omdat hij het niet laten kan. Zijn standpunt in de fenomenaliteit is estheties.’
(IV, 161) Implicerend: het ‘standpunt’ van de ware kunstenaar is niet ethisch, zoals bij de
humanitair-expressionisten. Van Ostaijen drijft de provocatie nog meer op de spits door de kunstenaar,
die hij in Het Sienjaal nog hooggestemd een profeet had genoemd, te vergelijken met een ‘goochelaar
en toreador’2, die tot taak heeft het publiek, respectievelijk de stier op interessante wijze bezig te
houden. Van Ostaijen gaat hiermee vooral in tegen programmatische verklaringen van Wies Moens,3
tegenover wiens serieuze ethicisme hij een kunst stelt die uit is op spontaneïteit, verrassing en
voortdurende vernieuwing - kunst als spel:
Met de houtblokjes van mijn bouwkast maak ik nu een kerk, dan een huis, soms ook iets
dat geen kerk is of geen huis: alleen de lust de blokjes op mekaar te zetten. Iemand zegt
dat dit niet is spelen volgens de regels der kunst: je moet je steeds bij het model houen.
En mijn makker die meent dat zijn schooltaak spel is, noemt mijn spel dekadens.4
Het zal duidelijk zijn dat Van Ostaijens voorkeur voor een poëzie waarin het spel en de improvisatie
een belangrijke rol spelen, geen reductie inhoudt van de poëzie tot gratuite ‘Spielerei’, zoals hem wel
verweten werd. Ze is gefundeerd op een veelvoud aan (overigens alle met het streven naar het
bovenzinnelijke in verband te brengen) factoren, zoals: een afwijzing van elk ‘onkritisch’ realisme,
een voorkeur voor een andere causaliteit en spontaneïteit dan die van het verstand, het zoeken naar
steeds andere ‘presentaties’ van ‘poëzie’5 - maar ook: een demonstratieve afwijzing van alle poëzie
die zich ‘ten dienste ener
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In ‘De generaal’ laat Van Ostaijen Ricardo Gomes een gelijksoortige terminologie hanteren: ‘Het militarisme is
een akademiese vervlakking van het martiale genie in de mens’ (III, 203). En verder: ‘De aktuele oorlogen zijn
vervlakking van de idee oorlog.’ (III, 205) Met ‘vervlakking’ doelt Van Ostaijen ook hier op de inadequaatheid van
de empirie voor de idee.
IV, 164. De eerste vergelijking is ontleend aan Moens' artikel ‘Het nieuwe dichten’ (De Stem, 1922), dat begint met
de woorden: ‘De dichter is geen goochelaar’ (cf. G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 523).
Cf. IV, 163: ‘Moens zegt: ethiese roeping. Waarop ik antwoord: een dichter is als een goochelaar een
attractienommer.’
IV, 165. Met ‘iemand’ is Van de Voorde bedoeld (cf. IV, 171), met ‘mijn makker’ Moens. De spelmetafoor
wordt door Moens gebruikt in zijn boekbespreking ‘Jong Holland dicht’ (Pogen, 1923). (Cf. G. Borgers,
Paul van Ostaijen. Een documentatie, 524)
Beschouwt men ook de poëzie als een idee, dan is elk gedicht, elk poëtisch oeuvre, elke literaire stroming - kortom,
elk ‘model’ - een onvolmaakte presentatie van die idee, en is het de taak van de dichter om de gevestigde ‘regels
der kunst’ - in een bepaald tijdvak, maar ook bij zichzelf - te overtreden en in vraag te stellen, en onophoudelijk te
experimenteren: ‘De dichter zet steeds het ei van Columbus recht (dat is poëzie). Zijn boniment verandert (dat is
het gedicht). Het boniment is daar om het publiek opnieuw te prikkelen, opdat zijn belangstelling voor dit ei van
Columbus nooit verzwakke.’ (IV, 164) Zie in dit verband verder ook Deel III. Hoofdstuk 2.6.
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propaganda’ (IV, 162) stelt en zo (zoals bij Moens) het ‘spel’ van de poëzie met de ‘schooltaak’ van
de ethiek verwart. Die afwijzing is echter allerminst een afwijzing van elke ethische dimensie in
poëzie,1 maar veeleer, en paradoxaal genoeg, een ethisch gemotiveerde verwerping van de ethiek.
Als de poëzie weigert om zich ten dienste te stellen van de een of andere positieve ‘ethiek’, dan levert
ze met die weigering een ‘negative Darstellung’ van het onpresenteerbare - want bovenzinnelijke ‘ethos’. Het spel van de poëzie zoals dat door Van Ostaijen wordt opgevat is dus inderdaad, en in
velerlei opzichten, ‘een in het metafysiese geankerde spel met woorden.’ (IV, 338)
Van Ostaijen reageert overigens ook expliciet op het verwijt dat hij ‘zijn ethiese dichterroeping
van Het sienjaal’ (IV, 164) heeft afgezworen. Hij bevestigt weliswaar dat hij inderdaad niet meer bij
‘de ethiekers’ hoort, maar verzet zich tegelijk tegen het verwijt dat hij met zijn nieuwe standpunt
terugvalt in een negentiende-eeuws estheticisme: ‘Ik zie best in: de ethiekers zullen hierop repliceren
dat mijn standpunt ten slotte een verdediging van de Ivoren-Toren-kunst is: impressionisme en l'art
pour l'art. Niet zo haastig.’ (IV, 165) En verderop: ‘Neen, ik verdedig niet het impressionistiese l'art
pour l'art’2. Bovendien haast hij zich om de uitdagende vergelijkingen van de dichter met een goochelaar
en een ‘toreador’ van de nodige nuance te voorzien: ‘wat de goochelaar en de toreador doel, is de
dichter middel. Wat niet wegneemt dat de techniek van de dichter met deze van de goochelaar identies.’
(IV, 164) De overeenkomst blijft dus beperkt tot de techniek. Die is ‘de dichter middel’: ze heeft in
de dichtkunst met andere woorden een ‘hogere’ motivatie. De poëzie wil, zoals de Pythia, de tolk zijn
van het bovenzinnelijke, ‘mediatrix’ tussen god en mens: ‘De dichtkunst is steeds nederig. Zij noemt
zich goochelaar. In werkelijkheid is zij Pythia.’3
Zoals de goddelijke boodschappen van het orakel geheimzinnig en versluierd zijn, zo kan ook de
poëzie het ethos niet direct ‘onder woorden brengen’. Ze kan er enkel indirect naar verwijzen - er
‘toespelingen’ op maken. Dit doet denken aan een veel geciteerde passage uit ‘Self-defence’, waar
Van Ostaijen een aantal aanzetten die reeds in ‘Modernistiese dichters’ waren terug te vinden, herneemt
en uitwerkt:
Ik wil een gedicht dat gedicht is en dat slechts in zijn bijna onervaarbare trillingen uitkomst
geeft, dan nog niet over de humane betrachtingen met hun al te lokale data, maar over
het ethos, zoals het ongewild en onderbewust zich door al onze handelingen door
manifesteert. Dat het ethos daar zij als de blauwe ader onder de gladde gave huid. Hiermee
ben ik, van zelf reeds, buiten de verwarring van het ethos met gene soort leer die men
ethiek noemt.4
Ook deze passage kadert in een reactie op het verwijt dat hij een ‘Ivoren-Toren-kunstenaar’ zou zijn
geworden. Zijn argumentatie stemt volledig overeen met die welke we ook al in
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Dit misverstand is nochtans wijd verspreid. Zie b.v. Minderaa: ‘Hij [...] wees elke ethische tendenz van de poëzie
af’ (Twee getuigenissen over het wezen van de poëzie en van het dichterschap, 311).
IV, 165. Ook in ‘Et voilà’ en ‘Eind goed alles goed’ had Van Ostaijen zich al tegen dit verwijt verdedigd. (Cf. IV,
130-131 en 146-147)
IV, 164. Ook in latere opstellen brengt Van Ostaijen de poëzie in verband met de Pythia. (Cf. IV, 352)
IV, 330. Zie hierbij ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 98; en G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 524.
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‘Modernistiese dichters’ hadden aangetroffen. Ook hier wijst Van Ostaijen erop dat het ethos boven
de relativiteit van de empirie (de ‘al te lokale data’) verheven is, bijgevolg niet verward mag worden
met een expliciete ethiek en dus ‘leeg’ en onformuleerbaar moet blijven. Het ethos kan nooit zelf
verschijnen. Het kan zich enkel manifesteren - ‘door al onze handelingen door’. Deze handelingen
zijn dus de sensibele effecten van het intelligibele ethos. Ook hier roept Van Ostaijens ethos
reminiscenties op aan Kants morele wet.1 Zoals het ethos is de morele wet verheven boven de empirie:
‘La loi morale est entièrement indépendante de l'intuition et des conditions de la sensibilité; la Nature
suprasensible est indépendante de la Nature sensible.’2 De wereld van de zinnen bevat echter wel de
effecten van de morele wet. Wie gehoorzaamt aan de wet, handelt volgens een vrije causaliteit die
‘ihren Charakter in ihren Erscheinungen (den Handlungen) ausdrückt’3. De wet kan zich dus enkel
dankzij deze manifestaties ‘realiseren’: ‘la loi morale n'est rien, séparée de ses conséquences sensibles’4.
Dat we sommige handelingen kunnen opvatten als handelingen uit vrijheid, verandert overigens niets
aan de onkenbaarheid van de vrijheid en haar bovenzinnelijke domein.5
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De idee van een ‘x’, dat zelf niet gepresenteerd kan worden maar waaraan zekere zinnelijke effecten of manifestaties
worden toegeschreven, vormt trouwens al enige tijd vóór ‘Modernistiese dichters’ een integrerend deel van Van
Ostaijens denken. Zo lezen we in de in april 1922 gepubliceerde ‘Open brief aan Jos. Léonard’: ‘Elke ons gegeven
reinheid is bevlekt. [...] Enkel de wet is absoluut. Maar de wet is slechts transcendentaal existent, ons slechts vatbaar
door de verscheidenheid der manifestaties, dewelke wel manifest de wet be-wijzen, maar nooit deze zijn, tenminste
voor zover zij aanschouwelijk blijven.’ (IV, 157; zie ook IV, 157-158) Ze keert ook in later werk terug, zo
bijvoorbeeld in het vermoedelijk halfweg de jaren twintig ontstane ‘De bende van de stronk’, waar Van Ostaijen
‘kardinaal Epernay’ in zijn redevoering laat uitweiden over de ‘lokalisering’ (III, 291) en de ‘manifestering van de
[goddelike] wet’ (III, 291), waarbij de wet zelf ‘stabiel’ (eeuwig, onveranderlijk) is, maar wel ‘een ontelbare reeks
konkrete mogelikheden toe[laat]’ (III, 292). Zie ook verderop in deze groteske: ‘Enkel de wet [...] was blijvend; de
golven en ook de bedding echter veranderlijk.’ (III, 301) In Deel III. Hoofdstuk 2.6. komen we op deze denkfiguur
nog terug.
De idee van een zich in de empirie ‘manifesterende’ ‘metafysiese wet’ wordt in ‘De bende van de stronk’ overigens
expliciet met de vrijheidsproblematiek in verband gebracht: ‘De werkelik vrije mens is hij die geestelik-biologies
daarheen streeft lokalisering der geesteswet te zijn.’ (III, 292) Ze is bij Kant dan ook inderdaad met name in de
Kritik der praktischen Vernunft terug te vinden. ‘Modernistiese dichters’ bevat overigens nog andere reminsicenties
aan de tweede Kritik, zoals het gebruik van termen als ‘postulatief’ (IV, 167), ‘postulaten’ (IV, 168) en ‘imperatief’
(IV, 170), de ironische variant op de eerste formulering van de categorische imperatief en Van Ostaijens ideeën
over de ambivalente positie van het subject tussen fenomenale en noumenale wereld.
Ten slotte zij erop gewezen dat de bewuste denkfiguur behalve door Kant ook nog geïnspireerd kan zijn door Van
Ostaijens platonisme, en door zijn lectuur van Friedlaender en Blüher. Zie hierbij A. Blokhuis, Het leger en de
liefde, 247; en Ter inleiding 2.2.
G. Deleuze, La philosophie critique de Kant, 59.
KdpV A 179. Zie ook G. Deleuze, La philosophie critique de Kant, 58.
G. Deleuze, La philosophie critique de Kant, 60.
Zie hierbij onder meer KdpV A 122; J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 111; id., L'enthousiasme,
39; en T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 72 en 79. Ook Friedlaender wijst op deze onkenbaarheid: ‘Wir
können den richtigen Gedanken der absoluten Freiheit unseres Geistes, unseres Wesens, den Gedanken der göttlichen,
unsterblichen und freien Oberhoheit über die gesamte natürlich-sinnliche Welt [...] nur denken und glauben, aber
nicht anschaulich erfahren.’ (Kant und die Freiheit nach Ernst Marcus, 144) Zie verder ook ibidem 146; id.,
Schöpferische Indifferenz, 130; en Ter inleiding 2.2.
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Boven politiek activisme en een positieve ethiek verkiest Van Ostaijen dus voortaan een ‘persoonlike
discipline’. Die bestaat erin dat men niet langer probeert om in het kader van een welomschreven
project ideeën te presenteren, maar dat men zich op ideeën probeert te oriënteren, daarbij gebruik
makend van de niet-zinnelijke receptiviteit die hij onder meer omschrijft als de anonieme ‘intuïtie’
(IV, 170), ‘dit zesde zintuig’ (IV, 174) en ‘de gemeenschapszin’ (IV, 174). Daarmee is meteen de
mogelijkheidsvoorwaarde geschapen voor een wendbare positionering tegenover het bestaande die
een ethische praxis zonder expliciet geformuleerde ethische regels mogelijk maakt. De grondslag van
een dergelijke praxis is volgens Bulhof altijd
een houding, een instelling: ontvankelijkheid voor ideeën als ideeën. Die ontvankelijkheid
brengt ons in een juiste dispositie om het goede te doen, zonder te weten of van tevoren
te kunnen vastleggen of voorschrijven wat dat goede in concreto is.1
Als we ons voor onze praxis oriënteren op ideeën, dan kunnen we de daaruit voortvloeiende
handelingen inderdaad als sensibele effecten van ‘une cause intelligible hors du temps’2 opvatten. De
meest treffende voorbeelden van zulke handelingen zijn die welke op een opvallende manier getuigenis
afleggen van ons vermogen tot ‘Widerstand gegen das Interesse der Sinne’.3 Nu zijn het zoals we
weten juist dergelijke handelingen die we als verheven ervaren: primair zijn ze met een onlustgevoel
verbonden, omdat ze ingaan tegen onze ‘natuurlijke’ zinnelijke interesse; secundair gaan ze echter
gepaard met een lustgevoel, omdat ze ons laten zien, ‘dass die menschliche Natur zu einer [...] Erhebung
über alles, was Natur nur immer an Triebfedern zum Gegenteil aufbringen mag, fähig sei.’4 Het heftige
en ambivalente gevoel dat hieruit resulteert, is het verheven gevoel.
Een interessant voorbeeld van zo'n ‘verheven’ handeling - een ‘tegennatuurlijke’ handeling die ons
bewust maakt van ons vermogen tot ‘Widerstand gegen das Interesse der Sinne’ - vinden we in de
korte groteske ‘Anaïs’, waar het hoofdpersonage een met elk eigenbelang strijdige daad stelt door
haar karige maandloon in een bescheiden, onopgemerkte5 demonstratie van onthechting uit het raam
te gooien. ‘Anaïs’ besluit als volgt:
Er bleef nog een ontevredenheid in haar als een zeer lichte alp. Doch haar gebaar [het
weggooien van het geld, E.S.] verplaatste haar op zulke distans van haar zelve dat zij,
oplachend, bemerken kon dat ontevredenheid de enige haar mogelike vorm van
tevredenheid was. (III, 100)
Anaïs demonstreert, overigens door een ‘gebaar’ dat Kant ongetwijfeld al te extreem zou hebben
gevonden,6 de superioriteit van haar bovenzinnelijke op haar zinnelijke, empirische
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I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 32.
G. Deleuze, La philosophie critique de Kant, 48.
KdU A 113/B 115. Zie hierbij ook KdpV A 152.
KdpV A 283. Zie verder ook KdpV A 152; en Deel I. Hoofdstuk 2.5.3.
‘niet naar een menigte uitgestoken handen maar zo maar, gewoon, onopgemerkt’ (P. Hadermann, Paul van Ostaijens
grotesk panopticum, 228).
We hebben er eerder al herhaaldelijk op gewezen dat Kant huiverig staat tegenover handelingen die, zonder dat de
morele wet dit vereist, toch tegen de ‘zinnelijke interesse’ ingaan. Dat is hier duidelijk het geval: Anaïs' daad komt
niet voort uit een streven om, in de kantiaanse zin, ‘het goede te doen’, maar is gericht op het opwekken van een
‘esthetisch’ effect: een ‘ontevreden tevredenheid’ - het verheven gevoel. Haar ‘ondoelmatige’ praxis is daardoor
vergelijkbaar met de praxis die in ‘Het beroep van dichter’ ter sprake wordt gebracht. (Cf. hierbij Hoofdstuk 2.1.)
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natuur. Haar daad is een daad van zelfoverwinning: ze verheft zich boven zichzelf (‘distans van haar
zelve’).1 Het gevoel dat hieruit resulteert, is tweeslachtig: ‘ontevredenheid’ als ‘de enige haar mogelike
vorm van tevredenheid’, een paradox die nog gecompliceerd wordt door het feit dat ze dit kennelijk
niet zonder voldoening (‘oplachend’) bij zichzelf vaststelt. Deze paradox is de paradox van het
verheven gevoel. Anaïs' handeling is verbonden met een onlustgevoel (‘ontevredenheid’) omdat ze
enerzijds afbreuk doet aan zichzelf als empirisch subject, terwijl ze anderzijds nooit het nagestreefde
doel, een volledige overwinning op en uitschakeling van zichzelf als empirisch subject, kan bereiken.
Dit onlustgevoel is echter de noodzakelijke voorwaarde voor een lustvolle ervaring, die verbonden
is aan het hierdoor gewekte bewustzijn dat wij een hogere, ‘vrije’ natuur in ons dragen.2
Ook het subject dat centraal staat in Van Ostaijens ethos/ethiek-discussie, verschilt wezenlijk van het
subject zoals hij dat in zijn humanitair-expressionistische tijd had opgevat. Het ideaal dat de vroege
Van Ostaijen voor ogen stond, was het ‘klassieke’ moderne ideaal van ‘de mens als producerend
wezen’3 - ‘de mens die als subject van de geschiedenis de wereld herschept’4. Typerend hiervoor is
Van Ostaijens enthousiasme voor Hillers activisme, dat streeft naar de ‘Umgestaltung der Welt nach
dem Befehl der Idee’5 - het dichter bij elkaar brengen van de wereld zoals hij is en de wereld zoals
hij zou moeten zijn, om de twee in een grandioze ‘Verwirklichung’6 uiteindelijk geheel te laten
samenvallen en zo de geschiedenis te voltooien. Hét criterium om over een dergelijk ‘productief’
subject te oordelen, is dan ook wat het in de wereld realiseert ten bate van het nagestreefde
‘Menschheitsziel’7. De jonge Van Ostaijen, stelt Hadermann vast, ‘maakt dit [= Hillers] standpunt
helemaal tot het zijne’8.
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Deze lectuur wordt nog versterkt als we haar in verband brengen met een uitlating uit ‘Eind goed alles goed’, waar
Van Ostaijen de burger afschildert als diegene die ‘waar wil voor zijn geld’: ‘Wie werpt het geld door deuren en
vensters.’ (IV, 142) De burger is voor Van Ostaijen het prototype van de onvrije, in conventies ingesnoerde en van
‘geest’ gespeende mens. Door haar maandloon door het raam te gooien verheft Anaïs zich dan ook boven haar eigen
‘burgerlijkheid’. Zie in dit verband ook P. Hadermann, Paul van Ostaijens grotesk panopticum, 228.
Cf. hierbij Lyotard: ‘[...], dass das ästhetische Ich [...] zerstört werden muss, damit das Erhabene, die Präsenz einer
Vernunftidee sich manifestiert.’ (Das Undarstellbare - wider das Vergessen, 333)
Het resulterende gevoel is zoals alle verheven gevoelens een ‘affect’ ‘von der wackern Art’, omdat het in ons het
bewustzijn wekt van onze ‘Kräfte, jeden Widerstand zu überwinden’ (cf. Deel I. Hoofdstuk 2.5.3.).
I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 19. Over dit ideaal zie ook J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué
aux enfants, 42; id., In een systeem van labyrinten, 149-150; en id., Histoire universelle et différences culturelles,
560.
I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 21.
Geciteerd in: P. Hadermann, Het vuur in de verte, 37.
IV, 57n. De term is afkomstig uit Hillers Taugenichts, Tätiger Geist, Thomas Mann, en wordt door Van Ostaijen
gebruikt in ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’. Zie in dit verband verder ook Deel III. Hoofdstuk 1.1.
IV, 57n. De term is afkomstig uit Hillers Taugenichts, Tätiger Geist, Thomas Mann, en wordt door Van Ostaijen
gebruikt in ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 40.
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Niet toevallig verwijt Van Ostaijen in ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ (1918) voorbije progressieve
generaties dan ook juist hun gebrek aan ‘productiviteit’:
de vooruitstrevende beweging uit de vorige generaties berustte op: 1e) een waarneming
van de tegenwoordige onvolmaaktheid, 2e) een denkbeeld van de volmaaktheid in de
toekomst. Bij deze statiek bleven de vorige generaties. Het aktivisme van de huidige
generatie ontbrak hun.1
In ‘Modernistiese dichters’ spreekt Van Ostaijen al heel andere taal. De ontindividualisering en
bijgevolg ook de verwezenlijking van ‘de gemeenschap’ gaan nu volgens hem de menselijke vermogens
te boven. Op grond hiervan besluit Van Ostaijen niet de idealen zelf, maar wel zijn opvatting van
‘idealen als in de toekomst concreet te verwezenlijken (produceren) toestanden’2 overboord te gooien,
en haar te vervangen door een lucide ‘oriëntatie op ideeën die ideeën blijven’3. Die ontwikkeling heeft
vanzelfsprekend ingrijpende gevolgen voor zijn ‘subjectideaal’. Hoe hij het ‘goede’ subject ziet, valt
onder meer af te leiden uit een reeds eerder geciteerde passage uit ‘Modernistiese dichters’: ‘Het door
de mens bereikbare resultaat is niet dit resultaat voor zich, maar het streven in dit resultaat.’(IV, 174)
Belangrijk is bijgevolg niet zozeer wat het subject produceert (eventueel in het kader van de een of
andere voorgeprogrammeerde (heils)geschiedenis), maar wel dat het blijvend gericht is (‘het streven’)
op het bovenzinnelijke. De resultaten van dat streven zijn enkel van belang als manifestaties, zinnelijke
effecten van het onpresenteerbare ‘ethos’.
In Van Ostaijens ‘definitieve’ denken over het ethisch-politieke is het ‘goede’ subject dus niet
langer een productief subject dat zichzelf tot een politieke en/of artistieke ‘avant-garde’4 rekent die
‘de anderen’ moet voorgaan op de glorierijke weg naar de verwezenlijking van het ideaal. Van Ostaijen
behoedt zich daarmee meteen voor de ‘transcendentale illusie’ dat het subject ertoe kan bijdragen om
de geschiedenis te voltooien. Zijn nieuwe, bescheidener ‘subjectideaal’ verklaart ook waarom hij zich
in toenemende mate distantieert van directe politieke actie5 en inhoudelijke ethische stellingnamen
en het voortaan houdt op wat men zou kunnen noemen ‘een leven [...] vanuit het besef van het
transcendente’6. Dat impliceert inderdaad een volgehouden ‘persoonlike discipline’ (IV, 166), zonder
het ‘narcoticum’ (IV, 166) van een ‘grote vertelling’, die de geschiedenis ziet als een min of
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IV, 56. Zie hierbij Brunclair, die - in een terugblik op de ‘conceptie’ van de expressionistische generatie tot opvallend gelijkluidende uitspraken komt: ‘waar Vermeylen het sociale quietism beleed en eraan verzaakte
zijn ideaal ruimtelik te verwezenliken - hij vond het heil in een onreële zone buiten het aanschijn der dingen,
- beoogde onze streving de konkreetwording van het ideaalgebod in de verschijnselen zelve. Wat bij
Vermeylen bespiegeling bleef, met als enige wenkkracht een schijn, zeer schoon maar ook zeer ver, werd
bij ons daad. Vermeylen, d.i. de individueele onthechting aan een onvolkomen orde, zonder bekommernis
deze orde anders dan speculatief om te scheppen. Bij ons het geloof aan de vormwording der Idee in de
ervaarbare wereld, in casu de inlossing van ons streven buiten de nevel der denkbeeldigheid, op het voetvast
veld der feiten.’ (V. Brunclair, In memoriam Paul van Ostayen, 143) Zie in dit verband verder Deel III.
Hoofdstuk 1.1.
I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 46.
I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 46.
Cf. hierbij I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 24-25.
Over Van Ostaijens afwending van ‘l'activisme politique’ zie ook M. Huysseune, in: J. Weisgerber (ed.), Les
avant-gardes littéraires en Belgique, 324.
I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 46.
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meer lineaire ontwikkeling naar een apocalyptisch doel, in casu de ideale gemeenschap. Van Ostaijen
neemt in ‘Modernistiese dichters’, en met name in de slotbladzijden, die visie op de geschiedenis en
de daarmee samenhangende vooruitgangsgedachte trouwens expliciet op de korrel. Zo haalt hij in
zijn ‘Besluit’ scherp uit naar Van de Voordes ‘evolutionistiese lyriektheorie die in het slagwoord
“Excelsior” culmineert’ (IV, 179), waarop hij die theorie expliciet binnen een westerse, eurocentrische1
traditie van vooruitgangsidolatrie situeert: ‘“de vooruitgang” doet elk doorslag-Europeeër het hart
van fierheid feller kloppen.’2
Een element uit zijn vroegere opvattingen dat Van Ostaijen wél behoudt, is zijn ‘verzet tegen de
bestaande gemeenschap’3 vanuit een utopische gerichtheid op de ideale samenleving. Door het
groeiende besef dat dit ideaal nooit meer kan en mag zijn dan een richtsnoer voor de menselijke praxis,
neemt dat verzet vanaf het begin van de jaren twintig echter een andere gedaante aan. Het activistische
en aan anderen het ‘sienjaal’ tot actie gevende subject maakt plaats voor een subject dat vooral door
negatieve vormen van verzet - door ‘terugtrekking’ en ‘distans’ - wordt gekenmerkt. De oppervlakkig
gezien enkel ‘masochistische’ en nutteloze praxis die hieruit resulteert, is belangrijk omdat ze getuigenis
aflegt van het (weliswaar per definitie te kort schietende) streven naar de presentatie van ideeën (de
vrijheid, de ideale gemeenschap, ...) en omdat de uit dit streven resulterende handelingen daarmee
op zijn minst op het onpresenteerbare alluderen en het ‘in de geesten’ aanwezig houden: ‘Het gaat er
niet om wat een bepaalde handeling “oplevert”, maar om wat zij uitdrukt, dus om de mate waarin een
handeling toespeling op het onpresenteerbare is.’4 Aldus gezien ‘wordt menselijk leven zelf toespeling
op wat geviseerd wordt: een reiken zonder bereiken.’5. De nieuwe opgave van het subject is zelf teken
te worden van het onpresenteerbare, en dit door het stellen van handelingen die - als ze er al niet toe
kunnen bijdragen om ideeën te presenteren - het ideële dan toch ‘esthetisch’ (in het gevoel) kunnen
presenteren. Om over een subject te oordelen is het ‘productiviteitscriterium’6 - en dus ook de vraag
naar de ‘sociale funktie’ (IV, 165) van het subject - dan ook niet meer bruikbaar. In de plaats daarvan
worden bij Van Ostaijen juist de ‘ondoelmatigheid’ en de ‘distans’ tegenover de ‘omwereld’ wezenlijke
indicaties voor de morele waarde van een subject.
Ook deze ontwikkeling brengt Van Ostaijen dichter bij Kant. Het hoogste goed, waarin vrijheid
en natuur in volstrekte harmonie verenigd zijn (‘l'union de la vertu et du bonheur’7), kan volgens Kant
enkel verwezenlijkt worden onder de vooronderstelling van het bestaan van God en de onsterfelijkheid
van de ziel. De mogelijkheid van het hoogste goed behoort dus ‘gänzlich zum übersinnlichen
Verhältnisse der Dinge’ (KdpV A 215). Menselijk gesproken kan dan ook ‘keine notwendige und
zum höchsten Gut zureichende Verknüpfung
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Ook dit wordt door Van Ostaijen expliciet bekritiseerd. Zo verwijt hij Van de Voorde dat hij staat op ‘het gemoedelike
standpunt der europese superioriteit’ (IV, 180).
IV, 179. Ook hiermee bekritiseert Van Ostaijen impliciet zijn opvattingen uit de tijd van Het Sienjaal. Zie hierbij
ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 136-137.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 206.
I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 37.
I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 37.
I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 37.
L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 264. Zie ook KdpV A 198-199.
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der Glückseligkeit mit der Tugend in der Welt, durch die pünktlichste Beobachtung der moralischen
Gesetze, erwartet werden’ (KdpV A 205). Dat belet niet dat moreel handelen gekenmerkt wordt door
een oprecht streven naar die verwezenlijking en dat men zich die verwezenlijking ‘notwendig als
möglich vorstellen muss’ (KdpV A 214). Immers: ‘personne ne peut engager son existence dans un
but dont il sait d'une manière certaine que la réalisation est impossible.’1 Kants moraal is dus
hoegenaamd niet ‘indifférente à sa propre réalisation’2, maar streeft oprecht naar het overbruggen van
‘l'abîme entre le monde sensible et le monde suprasensible’3. Alleen, wanneer men (het handelen van)
een subject wil beoordelen, kan men daarbij niet uitgaan van de resultaten die dat handelen oplevert
(‘den Erfolg’4), maar enkel van de aard van het streven dat eraan ten grondslag ligt. Immers, als het
hoogste goed ook door de ‘pünktlichste Beobachtung der moralischen Gesetze’ niet gerealiseerd kan
worden, heeft het geen zin om iemands handelen te beoordelen op grond van de productiviteit van
zijn handelen. Het is daarentegen wel zinvol om te vragen of de te beoordelen praxis gemotiveerd is
door het streven naar het hoogste goed - anders gezegd, of die praxis bestaat uit ‘Handlungen, die
darauf abzielen.’ (KdpV A 215) Praktische wetten hebben dan ook enkel betrekking ‘auf den Willen,
unangesehen dessen, was durch die Kausalität desselben ausgerichtet wird’5.

2.3. Kant, Van Ostaijen, Lyotard - politiek, ethiek, esthetiek
‘Diese Aufgabe ist [...] die schwerste unter allen; ja ihre
vollkommene Auflösung ist unmöglich: aus so krummem
Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz
gerades gezimmert werden. Nur die Annäherung zu dieser Idee
ist uns von der Natur auferlegt.’6
Om dit tweede punt af te sluiten willen we de behandelde problematiek in een wat ruimer kader
situeren. Tot dusver concentreerde onze bespreking zich voornamelijk op twee vragen: of het
bovenzinnelijke (de ideale gemeenschap, het ethos) gepresenteerd (gerealiseerd) kan worden, en of
de mens daar door zijn handelen toe kan bijdragen. Zoals we hebben gezien antwoorden de moderne
‘grote vertellingen’ bevestigend op beide vragen.7 Niet toevallig komt veel van de door deze ‘métarécits’
geïnspireerde kritiek op Kant er dan ook op neer dat diens praktische filosofie niet ‘productief’ genoeg
is en te veel als een ‘persoonlike
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L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 263. Zie ook M. Frank, Einführung in die frühromantische
Ästhetik, 63.
G. Deleuze, La philosophie critique de Kant, 57. Zie ook L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 229.
G. Deleuze, La philosophie critique de Kant, 57.
KdpV A 79. Zie ook KdpV A 65.
KdpV A 38. Zie ook KdpV A 64-65.
I. Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, A 397. Bedoelde opgave is: ‘die
Erreichung einer allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft’ (ibidem A 394).
Cf. hiervoor Deel I. Hoofdstuk 1.5. en Hoofdstuk 2.6.1.
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discipline’ wordt opgevat. Zo lezen we in de Kantinleiding van de jonge, marxistische, Goldmann:
la question du faire, de l'action, n'a plus été, pour la philosophie critique, un essai de
surmonter réellement les obstacles, de résoudre réellement les problèmes, la question de
la réalisation du tout, mais seulement un essai de trouver le sens de l'existence individuelle,
la question du devoir.1
Kants ethisch-politieke opvattingen blijven volgens Goldmann dan ook te veel ‘à l'intérieur des cadres
de la pensée individualiste et bourgeoise’2. Goldmann situeert zijn kritiek nadrukkelijk in een
marxistische traditie, en beroept zich daarbij op onder meer Marx zelf en Lukács.3 Terwijl Kant enkel
‘une réalisation surhumaine et surnaturelle dans l'éternité’4 verwacht, toont Marx volgens Goldmann
‘la possibilité de surmonter d'une manière immanente les limitations de l'homme individualiste’, wat
ten slotte moet leiden tot de verwezenlijking van ‘une communauté humaine supérieure’5. Die
verwezenlijking verwacht hij van de mens zelf als productief subject (‘de l'avenir que nous espérons
et que nous créerons nous-mêmes’6).
Precies dezelfde kritiek ligt ten grondslag aan de hierboven geciteerde passage uit ‘Ekspressionisme
in Vlaanderen’, waar Van Ostaijen een revolutionair en anti-individualistisch activisme predikt, dat
zoals het marxisme tot een ‘Sprung der Menschheit aus dem Reich der Notwendigkeit in das Reich
der Freiheit’7 moet leiden. In ‘Modernistiese dichters’, daarentegen, blijkt Van Ostaijen het illusoire
en daardoor potentieel gevaarlijke8 karakter van een dergelijk activisme in te zien. Dat betekent niet
dat hij in politiek opzicht dan maar de facto bij de ‘reactie’ moet worden gerekend, zoals het ook
verkeerd zou zijn om dat aan Kant te verwijten.9 Net als Kant blijft de late Van Ostaijen het belang
van een oprecht naar het bovenzinnelijke strevende praxis onderstrepen. Alleen zijn ze zich allebei
met betrekking tot dit utopische streven bewust van ‘its fictive or regulative status, the limits of its
representational resources.’10
Een goed voorbeeld van Van Ostaijens inzicht in de onoplosbare spanningsverhouding die het
gevolg is van de onpresenteerbaarheid van het bovenzinnelijke en het desondanks steeds herhaalde
streven naar de presentatie ervan, vinden we in de reeds
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L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 227. Zie ook ibidem 267.
L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 226.
‘Un grand nombre de critiques (entre autres G. Lukács) lui [= Kant] ont surtout reproché d'avoir poussé beaucoup
trop loin la séparation de la théorie et de l'action, au lieu de la supprimer, ce qui devrait constituer la principale
tâche de toute philosophie sérieuse. [...] Si l'on veut vraiment surmonter la rupture et la contradiction entre la pensée
et l'action dans la vie des hommes, il faut, comme l'a dit Marx dans une phrase célèbre, ne plus se contenter
d'interpréter le monde, mais le transformer.’ (L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 262)
L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 266.
L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 276.
L. Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, 284. Mijn cursief.
M. Puder, Kant und die französische Revolution, 12.
Cf. hierbij onder andere G. Bennington, August: Double Justice, 66; D. Carroll, Rephrasing the Political with Kant
and Lyotard, 84; en Deel I. Hoofdstuk 1.5. en 2.6.1.
Cf. M. Puder, Kant und die französische Revolution, 20-21 en 30.
T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 216.
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besproken passage waar Van Ostaijen zijn verzet formuleert ‘tegen de kategorie zelve’ (IV, 176) en
tegen de categorie van de causaliteit in het bijzonder. De categorieën produceren en beregelen de
natuur.1 Van vrijheid is binnen de natuur dan ook geen sprake, omdat alle gebeurtenissen er geregeerd
worden door de natuurlijke causaliteit en haar ijzeren wet van oorzaak en gevolg. Wie ernaar streeft
om het rijk van de vrijheid te realiseren, moet zich dan ook onvermijdelijk verzetten ‘tegen de kategorie
zelve’. Van Ostaijen weet echter heel goed dat dit streven zijn doel nooit werkelijk kan bereiken:
De hoogste wens: zich zovér mogelik van de drukkende schaduw der kategorieën,
voornamelik van deze der kausaliteit, te verwijderen. Natuurlik is ook dit een onbereikbare
grens. Elke generatie heeft haar wandelende-jood-probleem.2
De hieruit resulterende spanningsverhouding is dezelfde als die welke bij Van Ostaijen ook het streven
naar de ontindividualisering, de kennis van het bovenzinnelijke wezen van de dingen en de presentatie
van de gemeenschapsidee en het ethos kenmerkt.
Hier wordt duidelijk waarom het zinvol is om Van Ostaijens werk in verband te brengen met het
denken over politiek en ethiek van Lyotard - en trouwens ook van een aantal andere
‘poststructuralisten’. Zo vinden we ook bij Derrida het bewustzijn van de onvermijdelijkheid van
‘een “apocalyptische” gedrevenheid’3, waarvan de vervulling echter - in tegenstelling tot wat de
moderne ‘eschatologieën’4 beloven - permanent blijft uitgesteld. Mocht die gedrevenheid ontbreken,
‘dan lopen we vast in de “slechte oneindigheid” (Hegel) en de pure indifferentie.’5 De transcendentie
waarop de gedrevenheid zich richt, blijkt zich echter steeds opnieuw aan onze greep te onttrekken.
Eenzelfde niet tot verzoening te brengen spanningsverhouding vormt ook de grondslag van de
verheveneproblematiek bij Lyotard. We hebben gezien dat voor Lyotard precies in de onoplosbare
spanning van het verheven gevoel de ‘politieke relevantie’ van de verheveneproblematiek is gelegen.6
Enerzijds vindt het verheven gevoel zijn aanleiding in een niet aflatend streven naar verzoening van
het reële en het ideële. Anderzijds berust het tegelijk ook altijd op het lucide, ‘kritische’ bewustzijn
van de incommensurabiliteit van beide domeinen en zal het dan ook niet licht aanleiding geven tot
de ‘politieke illusie’.7 De esthetica van het verhevene is daarmee op dezelfde grondslagen gefundeerd
als die waarop volgens Lyotard een ‘kritische’ politiek behoort te berusten. Beide vooronderstellen
bovendien dezelfde gevoelsmatige (‘esthetische’, ‘reflexieve’) receptiviteit - een ontvankelijkheid
voor ideeën als ideeën, d.i. als begrippen met een denkbaar maar
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Cf. hierbij onder andere KdrV B 163.
IV, 176. Mijn cursief. Het beeld van de tot eeuwig zwerven veroordeelde Wandelende Jood wordt door
Puder overigens op gelijksoortige wijze gebruikt voor de ‘Ambivalenz von Verheissung und Verdammung’
die bij Kant het streven naar het bovenzinnelijke kenmerkt. (M. Puder, Kant und die französische Revolution,
31) Bij Van Ostaijen verwijst dit beeld bovendien naar de excentrische positie van de ‘ware’ kunstenaar.
E. Berns, De terugtrekking. Over politiek en ethiek bij Derrida, 181.
E. Berns, De terugtrekking. Over politiek en ethiek bij Derrida, 181.
E. Berns, De terugtrekking. Over politiek en ethiek bij Derrida, 182.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 3.1.
Over de ‘politieke illusie’ zie onder andere W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 58; D. Carroll, Paraesthetics,
181; id., Rephrasing the Political with Kant and Lyotard; en D. Veerman, Lyotard's integriteit, 9.
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onpresenteerbaar object. Het verheven gevoel kan daardoor als een ‘teken’ dienen dat er bij zekere
‘feiten’ ideeën in het geding zijn en kan zo, als esthetische ervaring, van groot nut zijn voor het oordeel
over het ethisch-politieke. Het is in dit kader dat Lyotard, meer nog dan andere ‘poststructuralisten’,
opnieuw bij Kants kritische filosofie, en inzonderheid bij de esthetische en ethisch-politieke geschriften
daaruit, aanknoopt.1
Dit alles laat ons toe Hadermanns stelling dat Van Ostaijens belangstelling verschuift van het
ethisch-politieke naar het esthetische, van de nodige kanttekeningen te voorzien. In 2.2. hebben we
een beeld proberen op te hangen van de ingrijpende veranderingen die Van Ostaijens ethisch-politieke
opvattingen sinds Het Sienjaal en ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ hebben ondergaan. We hebben
er daarbij op gewezen dat Van Ostaijen steeds minder gelooft in de mogelijkheid van het overbruggen
van de kloof tussen het bovenzinnelijke en de wereld van de zinnen, het ideële en het reële, subject
en object - terwijl het streven naar het dichten van die kloof toch de hoeksteen van zijn ethisch-politieke
opvattingen én de motivatie van zijn artistieke bedrijvigheid vormt.2 Als gevolg van deze toenemende
‘desillusie’ distantieert hij zich steeds meer van een positieve ethisch-politieke praxis. Toch geeft hij
zijn streven naar een verzoening tussen voornoemde polen - en daarmee ook zijn streven naar ‘de
gemeenschap’ - niet op. Alleen komt dat streven nu nog enkel op negatieve wijze tot uiting: door een
demonstratieve ‘terugtrekking’ uit de empirie, waarmee Van Ostaijen op het onpresenteerbare
bovenzinnelijke ten minste probeert te alluderen. Die terugtrekking mag niet verward worden met
een ‘vlucht’ van het ethisch-politieke toneel, of met een cynische onverschilligheid ervoor.
Van Ostaijens groeiende bewustzijn van de onpresenteerbaarheid van het ideële heeft ook tot gevolg
dat hij de kunst niet langer kan zien als een instrument voor de verwezenlijking van ethisch-politieke
idealen.3 Tegelijk blijft zijn artistieke praxis wel door het streven naar de presentatie van het ideële
gemotiveerd, al lijken sommige (polemisch tegen de humanitair-expressionisten gerichte) uitspraken
op het tegendeel te wijzen, zodat men inderdaad wel makkelijk tot de overtuiging kan komen dat de
late Van Ostaijen zich steeds meer verliest in estheticisme en hedonistische ‘Spielerei’. Het zal intussen
wel duidelijk geworden zijn dat dat niet zo is.
In tegenstelling tot wat men zou kunnen verwachten zoekt Van Ostaijen in de ‘alsof’-wereld van
het esthetische niet een soort van Ersatz-bevrediging van zijn ethisch-politieke wensdromen, waarbij
de twee in het ‘ware leven’ onverenigbare polen tot verzoening worden gebracht en de kloof tussen
het bovenzinnelijke en de wereld van de zinnen ten minste in de subjectieve ervaring - waaraan dan
wel geen enkele objectieve werkelijkheid beantwoordt -
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Cf. hierbij onder andere W. Reese-Schäfer, Lyotard zur Einführung, 67. Zie ook G. Bennington, Lyotard. Writing
the Event, 162-168; en C. Pries, ‘Königsberger Avantgarde’, oder: Wie modern war Immanuel Kant?; en Deel I.
Hoofdstuk 3.1.
Cf. hierbij ook Brunclair, volgens wie Van Ostaijens poëzie kaderde in een streven naar ‘organiese harmonie tussen
de fenomenen en de dichterlike sensibiliteit’ (In memoriam Paul van Ostayen, 146).
Daarom ook verzet Van Ostaijen zich vanaf de Berlijnse tijd ook in toenemende mate tegen een beoordeling van
kunst die gefundeerd is op extra-esthetische criteria. (Cf. hierbij onder andere IV, 127, 133 en 143)
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wordt gedicht.4 De ontwikkeling van zijn kunstopvattingen en van zijn creatieve werk verloopt
integendeel in volstrekte parallellie en nauwe verbondenheid met de ontwikkeling van zijn
ethisch-politieke opvattingen. Om dit te kunnen toelichten, moeten we eerst kort in herinnering brengen
wat we in het eerste deel van dit proefschrift over de relatie tussen het esthetische en het
historisch-politieke hebben geschreven.5
Al van in de achttiende eeuw, de tijd waarin de esthetica zich als een aparte discipline begon te
ontwikkelen, werden het streven naar de ideale gemeenschap en de esthetische ervaring met elkaar
in verband gebracht. De esthetische ervaring, en dan met name de schoonheidservaring, fungeerde
daarbij vaak als model voor de na te streven gemeenschap.1 Dat heeft te maken met twee eigenschappen
van het oordeel over het schone, te weten: in de ervaring van het schone ervaren we de natuur alsof
ze doelmatig was; en: het oordeel over het schone is verbonden aan de vooronderstelling van een
sensus communis, een onmiddellijke en algemene gevoelsgemeenschap. In het smaakoordeel wordt
aldus - zij het uitsluitend op subjectieve wijze, dat wil zeggen enkel in het gevoel - de kloof tussen
subject en object en die tussen subjecten onderling opgeheven.
Op zich is er aan de esthetica van het schone niets verkeerds. Het gevaar bestaat echter dat zij
ingeschakeld wordt in politieke bestrevingen die berusten op de transcendentale illusie - een
‘reactionaire’ politiek die in de aan het smaakoordeel verbonden idee van een sensus communis een
herinnering ziet aan een te ‘herstellen’ gevoelsgemeenschap rond een particuliere mythologie, of een
‘progressieve’ politiek die de (subjectieve) overbrugging van de kloof tussen subject en object als
een aankondiging opvat van de nagestreefde verzoening tussen idee en werkelijkheid. Telkens gaat
het daarbij om een illusoire en daardoor potentieel gevaarlijke politiek.
Nu is de esthetica die Van Ostaijens poëzie uit de Sienjaal-tijd domineert, duidelijk de esthetica
van het schone. Bovendien blijkt de verzoening tussen subject en object die Van Ostaijen in veel van
de gedichten uit die bundel oproept, daar inderdaad doorgaans te fungeren in het kader van ruimere,
ethisch-politieke ambities. Ze dient daar met name als een esthetische (en dus ‘vooralsnog’ enkel
subjectieve) voorafspiegeling van de verzoening tussen ‘geest’ en werkelijkheid waar zijn
ethisch-politieke programma op gericht is. Van Ostaijens streven naar ‘het gedroomde vaderland der
gemeenschap’ (IV, 166) stemt overigens volkomen overeen met dat van het expressionistische
programma: het streven naar de ‘vergeesteliking’2 van de wereld in alle opzichten - de ‘inelkaarsmelting
van mikrokosmos en makrokosmos’3, ‘de overgang van het creatieve Ik in het ritmus der verschijnselen,
het unisono van mens en omwereld’4.
De esthetica van het schone fungeert in Het Sienjaal dus als model voor en ondersteuning van Van
Ostaijens ethisch-politieke opvattingen uit die tijd. Het ligt dan ook voor de hand om te veronderstellen
dat Van Ostaijens ethisch-politieke desillusie en de
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Cf. hierbij onder andere T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 84-86.
Cf. hiervoor Deel I. Hoofdstuk 2.6.
Cf. hierbij onder andere J.-M. Schaeffer, L'art de l'âge moderne, 72-73.
V. Brunclair, In memoriam Paul van Ostayen, 156.
V. Brunclair, In memoriam Paul van Ostayen, 154.
V. Brunclair, In memoriam Paul van Ostayen, 157. Zie in dit verband uitgebreider Deel III. Hoofdstuk 1.3.
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daaruit voortvloeiende scepsis met betrekking tot de realiseerbaarheid van de ‘vergeestelijking’ van
de wereld hand in hand gaan met een verschuiving in zijn kunstopvattingen en in zijn creatieve praxis.
We hebben gezien dat in Van Ostaijens ethisch-politieke opvattingen het streven naar de presentatie
van het bovenzinnelijke weliswaar behouden blijft, maar dat de finale vervulling ervan voortaan
onbereikbaar wordt geacht. Dit resulteert in een onoplosbare spanning tussen streven en frustratie,
‘reiken’ en ‘te kort schieten’. Van Ostaijens ontmaskering van de transcendentale illusie hangt dan
ook nauw samen met zijn verwerping van een kunst die onder het regime van de esthetica van het
schone staat en voorstellingen oproept van een gevoelde harmonie tussen ‘ik’ en ‘omwereld’. Dergelijke
‘bedrieglijke’ voorstellingen horen volgens Van Ostaijen maar beter uit de kunst te verdwijnen. Dit
verklaart waarom hij zich in ‘Modernistiese dichters’ zo ergert aan de poëzie van Mussche, die precies
dit soort - bovendien erg onbeholpen verwoorde en sentimentele - harmonievoorstellingen oproept:
De heer A.J. Mussche kruipt ‘s avonds naar bed op de zolder bij de muizen die hem
kennen en spelen met hem [...]. En de goede gemeente heeft niet enkel dit blote feit te
geloven, maar moet bovendien in dit blote feit nog een ethies aanvoelen der omwereld
zien. (IV, 165)
Om dezelfde reden verwerpt hij ook het humanitair-expressionisme als zodanig, omdat in die
kunststroming ‘de sympathie - (in oorspronkelike betekenis) - met de fenomenen hoofdzaak’1 is. De
‘oorspronkelike betekenis’ van ‘sympathie’ is zoiets als ‘samen-voelen’ - in dit geval van ‘ik’ en
‘omwereld’ (‘de fenomenen’). Het humanitair-expressionisme koestert de ‘fantasy of a material world
which is perhaps not after all indifferent to us, which has a regard for our cognitive capacities.’2 Het
is precies dit troostvolle, maar illusoire droombeeld dat Van Ostaijen zich nu ontzegt. En het is deze
ontzegging die zijn overgang van de esthetica van het schone naar de esthetica van het verhevene
markeert.3
Dat belet niet dat uit de meeste Nagelaten gedichten hetzelfde verlangen naar harmonie (eenheid,
synthese, ...) en dus naar verzoening van ‘Diesseits’ en ‘Jenseits’ blijft spreken.4 Alleen gaat dat
verlangen nu voortdurend vergezeld van het lucide, ‘kritische’ bewustzijn van de onpresenteerbaarheid
van het bovenzinnelijke. Zoals een weliswaar nog steeds door het streven naar verzoening van het
zinnelijke en het bovenzinnelijke
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IV, 176. Hiermee distantieert hij zich andermaal impliciet van Het Sienjaal. Cf. hierbij ook G. Borgers, Inleiding
voor het geëerd publiek, 10.
T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 86.
De tegenstelling tussen de esthetica van het schone en de esthetica van het verhevene laat zich dan ook goed
vergelijken met die tussen symbolische en allegorische kunst in Paul de Mans Blindness and Insight: terwijl
symbolische kunst zich koestert in de ‘self-mystification’ (208) van ‘a fundamental unity that encompasses both
mind and object’ (194), wordt de allegorische kunst gekenmerkt door een ‘ethic of renunciation’ (203; mijn cursief),
die afstand doet van ‘the seductiveness and the poetic resources of a symbolic diction’ (206). Zie hierbij ook T.
Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 10.
Borgers noemt ‘deze drang tot versmelting’ dan ook terecht ‘hét thema van zijn gehele werk’ (Inleiding voor het
geëerd publiek, 8; zie ook id., Paul van Ostaijen). Deze opmerking is trouwens vermoedelijk door Van Ostaijen
zelf geïnspireerd. In ‘De jongen’ schrijft deze immers over Cor Hes: ‘Wat hem vroeg van zijn schoolmakkers had
onderscheiden was een helle behoefte naar koncentratie. Wat zich door dik en dun in een a-priori eenheidsdwang
manifesteerde.’ (III, 339; zie ook III, 340)
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gemotiveerde maar ‘ontnuchterde’ ethisch-politieke praxis er vrede mee moet nemen om zich op
ideeën te oriënteren en het ideaal ten minste ‘in de geesten’ levend te houden, zo beperken ook de
Nagelaten gedichten zich tot het voelbaar maken van het ideële in zijn onpresenteerbaarheid. Dat
‘esthetische effect’ wordt bereikt door het, thematisch en/of formeel, oproepen van de zo-even
beschreven onoplosbare spanning tussen verlangen en frustratie.
Dit alles bevestigt andermaal dat Van Ostaijens late poëzie gemotiveerd wordt door de esthetica
van het verhevene. Die esthetica berust immers op precies deze spanning, die nooit opgelost - tot
‘harmonie’ gebracht - kan worden. Anders dan de esthetica van het schone, die doelmatig is voor de
verzoening van ‘Wereld’ en ‘Geest’, valt de esthetica van het verhevene niet met de gedachte van
een synthese in overeenstemming te brengen.5 Ze verenigt het zinnelijke en het bovenzinnelijke, maar
enkel in hun fundamentele onverzoenbaarheid. Terwijl ze de uiteindelijke verzoening als ‘verschiet’
bewaart, herinnert ze aan de ‘onbereikbare realisering’6 ervan. Als Van Ostaijens late poëzie geregeld
het paradoxale gevoel probeert op te wekken dat de ervaring van de idee in haar onpresenteerbaarheid
begeleidt, dan is dat geheel in overeenstemming met deze esthetica, én doelmatig voor zijn ‘definitieve’
ethisch-politieke opvattingen, die - terwijl ze blijvend van de idee getuigenis willen afleggen - tegelijk
‘kritisch’ waarschuwen voor de illusie dat het ideële presenteerbaar zou zijn.
Zo lijkt Hadermanns bewering dat Van Ostaijen het ethisch-politieke steeds meer inruilt voor een
estheticisme op zijn minst genuanceerd te moeten worden. Onze lectuur van ‘Modernistiese dichters’
brengt ons veeleer tot het besluit dat Van Ostaijens artistieke praxis overgaat van het regime van de
esthetica van het schone naar dat van de esthetica van het verhevene, en dit juist onder invloed van
en in overeenstemming met de ontwikkeling van zijn ethisch-politieke opvattingen, die verschuiven
van een ‘romantisch’ en illusoir, op het presenteren van ideeën gericht activisme naar een ‘kritische’
houding van ‘distans’, die het reële permanent herinnert aan zijn onheelbare inadequaatheid tegenover
de idee.
Hiermee hebben we meteen ook al een eerste rudimentaire schets gegeven van de ontwikkelingslijn
die we in het derde deel van dit proefschrift uitgebreider zullen proberen te beschrijven. Daar zullen
we dan ook meteen de gelegenheid hebben om onze uiteenzetting, die hier door haar beknoptheid
misschien soms enigszins abstract en vrijblijvend mag hebben geklonken, verder te detailleren en te
concretiseren.
Tot besluit nog dit. In ‘Gemeenschapskunst’ vinden we de volgende lapidair geformuleerde en bij
nader toezien erg intrigerende opmerking: ‘Dit streven naar ontindividualisering is het gewichtigste
kenmerk van wat ik moderne kunst zou willen noemen.’ (IV, 174) Met ‘moderne kunst’ bedoelt Van
Ostaijen zonder enige twijfel de avant-gardekunst van zijn tijd. Als hij zegt dat die kunst gekenmerkt
wordt door een ‘streven naar ontindividualisering’, bedoelt hij - behalve dat die kunst
anti-individualistisch is - dat ze gemotiveerd wordt door
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Cf. Lyotard: ‘le sublime coupe le fil, interrompt l'allusion.’ (L'intérêt du sublime, 170) Zie verder ook Deel I.
Hoofdstuk 2.6.2.
V. Brunclair, In memoriam Paul van Ostayen, 159.
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een streven naar het bovenzinnelijke. Dat streven is echter tot mislukken gedoemd. We hebben immers
gelezen dat het ‘gaat boven de kracht van de mens’. Dus: de moderne kunst wordt gekenmerkt door
een streven naar het ‘presenteren van het onpresenteerbare’.1 Van Ostaijen zegt hier dan ook zoveel
als: de esthetica van de avant-garde is de esthetica van het verhevene.

3. Van Ostaijens ‘techniek’
De conceptie alleen brengt nog geen kunstwerk tot stand. Daarvoor is het gebruik van technische
middelen vereist, die het ter beschikking staande materiaal vorm geven. Dit belet uiteraard niet dat
conceptie en techniek ten innigste met elkaar verbonden (horen te) zijn: ‘de vraag naar de conceptie
[...] en naar de techniek, - wat voor 9/10 reeds een pleonasme’ (IV, 163). De vraag is hoe we ons dat
verband moeten voorstellen.
Duidelijk is alvast dat de conceptie, als ‘het visioenaire beleven van het geheel’ (IV, 171) volgens
Van Ostaijen aan de technische realisering - de ‘uitwerking’2 - voorafgaat: de kunstenaar wordt
gekenmerkt door een zeker ‘standpunt’ tegenover de fenomenen, en het kunstwerk behoort van dat
standpunt de zo adequaat mogelijke uitdrukking te zijn.1 Dit komt onder meer tot uiting in Van
Ostaijens omschrijving van gemeenschapskunst als ‘een kunst die bedoelt te lokaliseren een streven
naar ontindividualisering.’2 Het kan heel wel voorkomen dat de gebruikte technische middelen niet
adequaat zijn voor de uit te drukken conceptie. Zo geeft Van Ostaijen toe dat vooralsnog veel van de
naar gemeenschapskunst strevende kunstenaars ‘dit streven [naar ontindividualisering] slechts gebrekkig
lokaliseren’ (IV, 174).
Het valt te verwachten dat het technisch arsenaal waarmee Van Ostaijen zijn conceptie denkt te
kunnen ‘lokaliseren’ niet dat van het realisme zal zijn. Uit onze bespreking

1

2
1

2

Ter herinnering: ‘J'appellerai moderne l'art qui consacre son “petit technique”, comme disait Diderot, à présenter
qu'il y a de l'imprésentable. Faire voir qu'il y a quelque chose que l'on peut concevoir et que l'on ne peut pas faire
voir: voilà l'enjeu de la peinture moderne.’ (J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 19)
IV, 171. Zoals we hebben gezien omschrijft hij elders de verhouding tussen conceptie en techniek als die tussen
‘het psychies equivalent’ en ‘de materiële lokalisering daarvan’ (IV, 173).
Tot die conclusie komt ook Brunclair: ‘Na dit ideele moment van concipiering [...] komt voor de dichter de taak
deze extatiese vizie om te zetten in het woordbeeld, en stapt hij over naar het domein der feitelike techniek, der
formale vormgeving.’ (In memoriam Paul van Ostayen, 156; zie in dit verband ook IV, 129)
IV, 173. Zie over deze passage ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 100. Verderop definieert Van Ostaijen
gemeenschapskunst opnieuw als ‘een kunst wier conceptie een streven is naar ontindividualisering’ (IV, 174). Hij
gebruikt ‘exterioriseren’ daarbij als synoniem voor ‘lokaliseren’ - termen die hij overigens ook al in ‘Wat is er met
Picasso?’ (IV, 114), het Sienjaal-prospectus (IV, 127) en in ‘Et voilà’ had gehanteerd (IV, 130 en 133). De term
‘lokaliseren’ wordt door Friedlaender zowel als Marcus in dezelfde zin gebruikt. Zie hierbij Schöpferische Indifferenz,
XXIV en 360; Das Problem der exzentrischen Empfindung, 18-19; en Ter inleiding 2.2.. De term ‘extériorisation’
zou een vertaling van Friedlaenders ‘Aeusserung’ (Schöpferische Indifferenz, XXVII) kunnen zijn. Ook Blokhuis
vermoedt dat het gebruik van deze term door Friedlaender is geïnspireerd, maar wijst daarnaast op mogelijke invloed
van een artikel van Maurice Raynal en ‘de occulte literatuur’. (De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen,
46-48)
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van Van Ostaijens conceptie was gebleken dat die gekenmerkt wordt door een streven naar het
bovenzinnelijke en, daarmee samenhangend, door een houding van ‘distans’ tegenover de
fenomenaliteit. De ‘geestelike houding’ die Van Ostaijen als het fundament van zijn eigen kunst
aanwijst, is er bijgevolg een waarin ernaar gestreefd wordt om ‘de natuur’ te overstijgen.3 Het is dan
ook maar logisch dat hij weinig interesse heeft voor een kunst die probeert om de natuur zo getrouw
mogelijk af te beelden of te beschrijven. Dat blijkt onder meer uit ‘Sensualisme’, waar hij - nadat hij
gesteld heeft dat gewaarwordingen fenomenen zijn - de realistische weergave van die fenomenen
afwijst: ‘Volgens de sensualistiese opvatting zou een gedicht tot stand komen na 1e) waarneming van
al de eigenschappen van een objekt, b.v. een boom; 2e) de voorstelling van deze boom alleen op grond
van deze waarneming.’ (IV, 167) Verderop verwijt hij Van de Voorde dat die in zijn poëzie weinig
meer doet dan ‘zorgvuldig noteren [...] Sensualisties noteren, sensualisties uitdrukken wellicht van
een sensuele toestand.’ (IV, 168)
Van Ostaijen verwerpt echter niet alleen de zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de
natuur, hij wijst ook de realistische middelen als zodanig af.4 We hebben gezien dat het hoogste dat
de mens in zijn streven naar kennis van het bovenzinnelijke kan bereiken, ‘fantasmata’ zijn - een
soort van synthetische voorstellingsbeelden, die de ‘oervormen’ van de dingen enigszins vermogen
te benaderen. Dit betekent echter nog niet dat Van Ostaijen de techniek opvat als een stel middelen
dat ertoe moet dienen om die fantasmata zo getrouw mogelijk ‘af te beelden’. Zijn ideeën over de
relatie tussen conceptie en techniek in ‘Modernistiese dichters’ garanderen aan de techniek juist een
heel grote autonomie.1 Kort samengevat blijkt Van Ostaijen die relatie als volgt te zien: als de
kunstenaar zijn conceptie tot uitdrukking wil brengen, ligt het voor de hand dat de technische middelen
die hij selecteert voor het maken van het kunstwerk, met die conceptie in verband staan. De keuze
van de middelen is met andere woorden normaliter ‘gemotiveerd’ door de conceptie. Verder ontwikkelt
het kunstwerk zich echter autonoom. Doordat de conceptie de techniek motiveert, is het normaliter
mogelijk om aan de gehanteerde technieken de onderliggende conceptie te herkennen. Zo heeft Van
Ostaijen het in verband met de dichters van zijn eigen generatie over ‘hun zeer diverse techniek die
duidelik deze conceptie illustreert’2. Verderop, in ‘Over expressionistiese techniek’, heeft hij het over
‘de vertaling in het formele’ van ‘de psychiese oorzaak’3.

3
4
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Van Ostaijen omschrijft deze kunst doorgaans als ‘naturalisme’. Over zijn (consequent negatieve) appreciatie van
dergelijke kunst zie onder andere IV, 116f, 132 en 141-143.
Die afwijzende houding tegenover de realistische middelen is geïmpliceerd in zijn kritiek op het expressionisme
aan het begin van het eerste Campendonkopstel. Van Ostaijen stelt daar dat de meeste expressionisten te ‘bewust’,
te ‘speculatief’ schilderen, d.i. op ‘realistische’ wijze het ‘sur-reële’ weergeven: ‘L'expressionisme, en tant que
mouvement général, ne sortit pas du domaine du spéculatif: l'expressionisme voulut peindre consciemment le
subconscient’ (IV, 135).
Op de noodzaak om de ‘autonome’ formele ontwikkeling van de kunst te respecteren had hij onder meer in ‘Et
voilà’ al gewezen: ‘Een schilderij is slechts juist waar het aan zijn noodwendigheid voldoet.’ (IV, 131) En verder:
‘Zet een schilder een kleur op een schilderij dan bepaalt deze kleur, als element, mede de ontwikkeling van het
schilderij.’ (IV, 133; zie ook IV, 134) Daarmee wijst hij meteen ook de opvatting van de kunst als mededeling van
emoties en gedachten resoluut af. (Zie b.v. IV, 127, 133 en 143)
IV, 161. Mijn cursief.
IV, 176. Mijn cursief. De ‘vertalingen’-metafoor wordt door Van Ostaijen ook in de Campendonkopstellen gebruikt.
(Cf. IV, 137, 152 en 185)
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De keuze van de metaforen ‘illustratie’ en ‘vertaling’ is revelerend voor de manier waarop Van
Ostaijen zich de relatie tussen conceptie en techniek denkt. Zoals een vertaling en een illustratie kan
de technische realisering weliswaar op zichzelf worden gezien, maar ontleent ze tegelijk haar
bestaansreden (haar ‘motivatie’) aan een extern moment, en wordt ze ook alleen maar in haar relatie
met dat externe moment begrepen zoals ze bedoeld is. Conceptie en techniek zijn dus tegelijk
gescheiden en verbonden, zoals een onpresenteerbare afwezigheid en het supplement dat die
afwezigheid moet re-presenteren, dat zijn.4 De conceptie heeft behoefte aan - en is dus afhankelijk
van - de technische realisering, die echter zelf maar tot stand komt als gevolg van het streven om de
conceptie tot uitdrukking te brengen. Verkeren conceptie en techniek dus in een wederzijdse
afhankelijkheidsrelatie, tegelijk zijn ze ook radicaal gescheiden: het ‘supplement’ kan nooit samenvallen
met datgene waar het naar verwijst. Bovendien heeft elk supplement zijn onreduceerbare materialiteit,
die om allerlei redenen zo sterk op de voorgrond kan komen dat de representerende functie verdwijnt.5
Toegepast op de bij een bepaalde conceptie horende techniek betekent dat dat de band tussen beide
volledig verloren kan gaan en men dus alleen een technisch arsenaal overhoudt waarvan de motivatie
niet opgemerkt of ‘vergeten’ wordt.6
Dat Van Ostaijen zich van de zo-even beschreven ambivalente verhouding tussen conceptie en
techniek bewust was, blijkt met name uit ‘Individualisme in de kunst’, waar hij schrijft: ‘enkel de
massaal-conceptie van een kunstwerk is visioenair, intuïtief. Een intuïtieve uitwerking bestaat niet
[...] alle kunst [is], na het visoenaire beleven van het geheel, in haar uitwerking
wetenschappelik-methodies’ (IV, 171). Van Ostaijen brengt daarmee een scherpe scheiding aan tussen
de visionaire ‘intuïtie’ die aan het kunstwerk ten grondslag ligt en de methodische ‘uitwerking’
waardoor ze ‘gerealiseerd’ wordt. Dat belet niet dat beide normaliter nauw samenhangen. Als het
gebruikte technische arsenaal volledig door de conceptie wordt gemotiveerd, dan is deze laatste
‘gemechaniseerd’, ‘uitdrukking geworden’, waardoor meteen de voorwaarde is vervuld om van een
‘geslaagd’ kunstwerk te spreken:
Van een schilderij van Gleizes, van een gedicht van August Stramm kan ik zeggen dat
het visioenaire gans uitdrukking werd, dat het visioenaire in dezelfde zin werd
gemechaniseerd als dit bij Gogol het geval is.1

4
5
6

1

Cf. hierbij onder andere Paul Moeyaert, Jacques Derrida en de filosofie van de differentie, 50-51.
Cf. hierbij onder andere T. Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, 44-45.
Cf. P. Moeyaert, Jacques Derrida en de filosofie van de differentie, 51. Van Ostaijen wijst in ‘Et voilà’ trouwens
zelf op de mogelijkheid dat ‘epigonen’ de typerende technieken van een kunstrichting overnemen zonder de
‘conceptie’ ervan te delen: het is ‘niet te verhinderen dat sommigen zich van de vorm ener bepaalde kunstrichting
meester maken, terwijl zij met deze kunstrichting essentiëel niets gemeen hebben.’ (IV, 129) Zie hierbij verder ook
Deel III. Hoofdstuk 2.5.1.
IV, 171. Het onderzoek naar de adequaatheid van de technische realisering van het te beoordelen kunstwerk
voor de conceptie ervan stelt Van Ostaijen meteen ook in de gelegenheid om een ‘objectief’ oordeel uit te
spreken over kunstwerken met een conceptie die niet de zijne is: ‘Een benaderend objektief oordeel heeft
slechts waarde wanneer het is van iemand die zijn standpunt heeft dans la mêlée. Dan zeggen: “dit kunstwerk
breekt hier met mijn opvatting, maar welke kwaliteit”, zulks kan klank hebben.’ (IV, 148) Dit uitgangspunt
komt ook terug in Van Ostaijens latere kritische praxis. Zo geldt zijn waardering voor Van de Woestijne
niet diens conceptie, maar wel de manier waarop Van de Woestijne zijn ‘sensualistiese’ conceptie
‘mechaniseert’. Zie in dit verband ook M. Rutten, Paul van Ostaijen of beveiliging van het essentiële, 617;
en Deel III. Hoofdstuk 2.5.1.
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De conceptie - om terug te keren naar een hierboven reeds gehanteerd onderscheid - presenteert zich
dus niet in het kunstwerk, maar kan er zich wel - langs de omweg van de techniek - in manifesteren.
Het kunstwerk moet in dat geval worden opgevat als een soort van ‘sensibel effect’ van de conceptie.
Dat blijkt ook verderop in ‘Individualisme in de kunst’, waar Van Ostaijen de
subject/predikaat-metafoor herneemt in verband met de verhouding conceptie/techniek bij Stramm:
Zinnen of woorden bij August Stramm hebben uitsluitend deze funktie het thema
woordelik uit te denken; het thema is subjekt in grammatikale zin; zinnen en woorden
bij Stramm zijn van dit subjekt de predikaten. (IV, 171)
Het ‘thema’ (het visionaire moment) fungeert als subject en is in het kunstwerk niet presenteerbaar.
Wat wel gepresenteerd kan worden, zijn zinnen en woorden die, als predikaten, naar het afwezige
subject moeten verwijzen. Van Ostaijen wijst er in dit verband trouwens nog eens op dat de technische
realisering als ‘mechanisering’ van de conceptie niet verward mag worden met een poging tot
‘realistische’ afbeelding (beschrijving) van het visionair ‘geschouwde’. Wie dat toch verwacht en het
kunstwerk vanuit die verwachting benadert, zal het dan ook als ontoegankelijk ervaren, maar: ‘De
moeilijkheid resulteert alleen hieruit dat hij naar het geschiedenisje - of lyries verstelsel of vertellen
van een stemming om het even - zocht.’ (IV, 171)
Het duidelijkste voorbeeld van een door een welbepaalde conceptie gemotiveerde techniek dat Van
Ostaijen in ‘Modernistiese dichters’ geeft, is dat van het humanitair-expressionisme. In ‘Over
expressionistiese techniek’ constateert hij bij dit expressionisme ‘in de psychiese oorzaak een hang
naar het pathetiese (leidenschaftliche) waarvan de vertaling in het formele is de barok van de tekening.
[...] Verder manifesteert zich deze pathetiese menselikheid daardoor barok dat op de formele samenhang
niet een aksent wordt gelegd.’2 Het humanitair-expressionistische pathos, als ‘psychies equivalent’,
is dus niet zelf in het kunstwerk aanwezig, maar manifesteert zich wel in de voorkeur voor bepaalde
technieken. Vandaar: ‘Het pathetiese is maatstaf geworden aller dingen; niet enkel als motoriese
kracht, maar ook als formele uitdrukkingswijze.’ (IV, 176)
Vanzelfsprekend rijst in dit verband ook de vraag op welke technische middelen de kunstenaar met
de door Van Ostaijen geprefereerde conceptie een beroep doet. Van Ostaijen gaat in ‘Modernistiese
dichters’ echter nauwelijks op deze vraag in - op één belangrijke uitzondering na. Zoals we hebben
gezien verbindt Van Ostaijen aan zijn streven naar het bovenzinnelijke een vijandige houding tegenover
(de pretenties van) het verstand, de logica en de categorieën, inzonderheid de categorie van de
causaliteit - kortom, tegenover alles wat bijdraagt tot de beregeling van de natuur als object van
theoretische kennis. Toch behandelt Van Ostaijen hier niet het hele arsenaal aan middelen dat in
aansluiting bij deze grondtrek van zijn conceptie denkbaar zou zijn en dat hij tot op grote hoogte in
zijn late poëzie ook effectief gebruikt. Zo kunnen we op grond van de eerder gedane vaststelling dat
Van Ostaijen streeft naar de presentatie van het ideële en de reeds geciteerde passage: ‘De ideeën die
de
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IV, 176. Mijn cursief.
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rede vormt zijn volgens Kant vol tegenstrijdigheden’ (IV, 169-170) vermoeden dat de techniek die
door die conceptie gemotiveerd wordt, zelf gebruik zal maken van ‘tegenstrijdigheden’, bijvoorbeeld
in de vorm van paradoxen, oxymora, synesthesieën, en dergelijke meer. Dit vermoeden wordt door
Van Ostaijens late creatieve praxis ook bevestigd.1 Dit voorbeeld van een door de conceptie
gemotiveerde ‘mechanisering’ wordt in ‘Modernistiese dichters’ echter niet gethematiseerd. De enige
techniek die Van Ostaijen hier expliciet met zijn eigen conceptie in verband brengt, is de techniek
van de associatie.
De associatie komt al in het begin van ‘Modernistiese dichters’ ter sprake. Van Ostaijen gebruikt
de term daar als antoniem van het ‘beeld’, waarmee hij meer in het bijzonder de traditionele vergelijking
lijkt te bedoelen.2 Zoals we hebben gezien gaat Van Ostaijen in die eerste bladzijden van ‘Modernistiese
dichters’ nader in op de grote verschillen naar de conceptie en de techniek die er volgens hem bestaan
tussen de dichters van de ‘jonge generatie’. Hij illustreert deze stelling met een ‘technisch’ voorbeeld:
‘er bestaat wel degelik een technies verschil waar sommige dichters bij een zware beeldspraak blijven,
andere de associatie verkiezen.’ (IV, 163) De eerstgenoemde dichters zijn de
humanitair-expressionisten, de anderen de ‘links-expressionisten’. Van Ostaijens afwijzing van het
beeld wordt gemotiveerd door zijn conceptie. Zo constateert hij dat de beeldspraak in de poëzie van
Moens en Mussche ‘als een verduideliking is bedoeld (immers de “vernietiging Dada”, het a-priori
alogiese zullen beide dichters wel verwerpen)’ (IV, 162). Zoals hieruit kan worden opgemaakt hangt
Van Ostaijens voorkeur voor de associatie nauw samen met zijn verzet tegen de logica. In ‘Over
expressionistiese techniek’ komt hij op de tegenstelling beeldspraak/associatie nog eens terug. Ook
daar blijkt hij het beeld te verstandelijk, te ‘logisch’ te vinden: het ‘legt uit’ (IV, 177n), waarbij het
tweede lid als enige functie heeft ‘het eerste lid te verklaren’ (IV, 177). Het is dan ook normaal dat
Van Ostaijens voorkeur uitgaat naar die ‘expressionisten’ bij wie ‘het gebruik van het beeld uiterst
gering’ (IV, 177) is en die in de plaats daarvan de associatie gebruiken: ‘In de plaats van het beeld
stellen wij de associatie. Het gebeurt dat gans het gedicht slechts één ketting is van associatief
verbonden werkelijkheden’3.
Behalve aan zijn verzet tegen de logica en het verstand laat Van Ostaijens voorkeur voor de associatie
zich ook aan andere aspecten van zijn conceptie relateren. Zo is er ook een verband tussen het gebruik
van de associatie en het streven naar het bovenzinnelijke. De ‘spontaneïteit’ van de associatie is
immers een andere dan die van het verstand en de logica. Associaties kunnen daardoor als
‘manifestaties’ worden opgevat van een ‘andere’ causaliteit dan die waaraan het empirische subject
onderworpen is. Voorts is Van Ostaijen voldoende

1
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3

Zie hiervoor onder meer Deel III. Hoofdstuk 3.1.4.
Cf. hierbij ook P. Hadermann, De kringen naar binnen, 166f.
IV, 177. Overigens kan het gebruik van de associatie wél aanleiding geven tot metaforen, zoals behalve uit Van
Ostaijens late artistieke praxis ook uit een uitlating als deze valt op te maken: ‘Met een beeld als het door de heer
v.d.V. van Wies Moens geciteerde: “hun gelaat als een Japans landschap” kan ik me natuurlik niet verzoenen, veel
meer het staat aan de antipode van wat mijn bedoeling is: de positieve uitdrukking. Ik zeg: “Wat ben je een prachtig
weenautomaat.”’ (IV, 178) Tegen dergelijk metaforisch taalgebruik lijkt Van Ostaijen niets te hebben, omdat het
‘spontaan’, in de zin van ‘niet-verstandelijk’, tot stand is gekomen.
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met de psychoanalyse vertrouwd1 om te weten dat het onderbewustzijn zich onder meer in de associatie
‘manifesteert’. Welnu, het onderbewustzijn is voor het bewustzijn een radicale transcendentie - een
‘Jenseits’ dat niet gepresenteerd kan worden. Overigens plaatst Van Ostaijen hier en elders het
‘onderbewustzijn’ (IV, 172) en de ‘Rede, Logos’ met haar ideeën ‘vol tegenstrijdigheid, van het
verstand uit gezien onlogies’ (IV, 169-170) als ‘alogiese’ tegenpolen van het verstand aan dezelfde
kant - ja, het valt zelfs niet uit te sluiten dat hij beide met elkaar identificeert.2 In ieder geval zijn
zowel het domein van de rede als dat van het (freudiaanse) onderbewustzijn voor ons radicaal
onpresenteerbaar, en kunnen ze zich bijgevolg enkel in hun ‘sensibele effecten’ aan ons manifesteren,
waarmee ze ons meteen ook laten ervaren ‘qu'il y a de l'imprésentable’.3 Zo voor het onderbewustzijn:
what he [Freud, E.S.] elsewhere refers to famously as ein andere [sic] Schauplatz, another
scene, is precisely not a scene or stage at all [...], can never be seen on any stage of
representation by any subject or subjective agency seated in the auditorium. The primary
processes are ‘known’ through their effects in the secondary sphere.1
Zoals we hebben gezien berust ook Van Ostaijens conceptie op een streven naar het presenteren van
het onpresenteerbare. Het is dit streven dat in de technische realisering van het kunstwerk (‘de vertaling
in het formele’) onder meer in het gebruik van de associatie tot uiting komt. De associatie gaat in
tegen (‘deformeert’) de logica en de categorieën, en maakt
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Die vertrouwdheid blijkt overigens met name uit het creatieve proza: ‘In zijn essays zoekt men [...] tevergeefs naar
een duidelijke toespeling op Freud - behalve wanneer hij spreekt van zijn “Oidipous-reactie” tegen het
“individualistische schoonheidsideaal” van de vorige eeuw’ (P. Hadermann, Het vuur in de verte, 288; de bedoelde
passage is IV, 336, waarop overigens al geanticipeerd wordt op IV, 142 en 144). Wel bevat de ‘Open brief aan Jos.
Léonard’ deze ironische ‘variante’ op Johannes I, 1 en 14: ‘in den beginne waren de psycho-analytiese boeken en
de psycho-analytiese boeken zijn Vlees geworden’ (IV, 156). Verwijzingen naar Freud in het creatieve proza vindt
men onder meer in ‘Het bordeel van Ika Loch’ (III, 35-36), ‘Tussen vuur en water’ (III, 189-191), ‘Intermezzo’
(III, 251 en 257-258) en ‘De bende van de stronk’ (III, 294, 298-299 en 304). Freudiaans geïnspireerd lijkt verder
ook zijn gebruik van de term ‘Rationalisierung’ in een brief aan Muche uit december 1919. (Geciteerd in: G. Borgers,
Paul van Ostaijen. Een documentatie, 260) Directe verwijzingen naar de psychoanalyse zijn terug te vinden in
brieven aan Brunclair en Baeyens, beide uit september 1920. (Cf. ibidem 377 en 379) Over Van Ostaijens
‘freudianisme’ zie verder: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 235; id., Inleiding voor het geëerd
publiek, 16; id., Inleiding, 11; E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 10, 38, 49, 52, 78 en 192; P. de Vree,
Apport en grenzen van Van Ostaijens poëtiek, 99; H. Gomperts, Van Ostaijen, 122; F. Joostens, De transcendens
van het woord, 6; en A. Blokhuis, Het leger en de liefde, 239, 244, 247, 258, 264-265 en 270-271.
Dit wordt ook door Hadermann gesuggereerd. (Cf. Het vuur in de verte, 288) Zie hierbij verder 2.1.; en Deel III.
Hoofdstuk 2.1.
Op deze overeenkomst wordt ook door Eagleton gewezen. Cf. The Ideology of the Aesthetic, 79. Het zal wel geen
verbazing wekken dat Lyotard zich bijzonder interesseert voor deze problematiek bij Freud en haar met de
verheveneproblematiek in verband bengt. (Cf. hiervoor b.v. Heidegger et ‘les juifs’, 18, 28-31, 35 en 59)
G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 23. Zie ook verder ibidem 23-27; P. Dews, Logics of
Disintegration, 122; en P. Moeyaert, Jacques Derrida en de filosofie van de differentie, 67-69. Een dergelijke
opvatting van het onderbewustzijn keert zoals we hebben gezien ook terug bij Marcus, die het omschrijft
als het (bijgevolg onkenbare) ‘Jenseits der Erfahrung’. (Das Problem der exzentrischen Empfindung und
seine Lösung, 30) Zie verder ook ibidem 18-19 en 35; en Ter inleiding 2.3.
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zo het effect van het radicaal ‘andere’ - het verstandelijk of logisch niet vatbare, de vrijheid, de rede,
het onderbewuste, ... - in de taal, het materiaal van de poëzie, voelbaar.
De associatietechniek laat zich nog met een andere eigenschap van Van Ostaijens conceptie in
verband brengen. Eerder al hadden we erop gewezen dat Van Ostaijen niet geïnteresseerd is in ‘de
natuur’, maar naar het bovenzinnelijke streeft, zodat het maar normaal is dat hij afwijzend staat
tegenover een kunst die een realistische weergave wil leveren van de fenomenaliteit. Dit leidt tot een
afwijzing van het technisch arsenaal van het realisme en tot een zekere ‘abstractie’, die vergelijkbaar
is met Kants ‘negative Darstellung’, het zich ontzeggen van ‘positieve’ voorstellingen, om zo voelbaar
te maken dat er ‘iets’ is dat onze voorstellingsvermogens niet kunnen bevatten.2 Ook in deze tendens
naar abstractie heeft de associatie een rol te spelen en dit, ten eerste, omdat ze de logica en de
categorieën aan haar laars lapt, zondigt tegen de wetmatigheden die de fenomenaliteit beregelen, haar
eigen causaliteit daarvoor in de plaats stelt en zo de realistische illusie onmogelijk maakt; ten tweede,
omdat ze een speelse omgang met het materiaal in de hand werkt, waarbij de referentiële functie van
de taal verzwakt ten voordele van de aandacht voor de ‘materialiteit’ van de taal.3 De associatie maakt
de taal ‘ondoorzichtig’, en dus ook ‘abstract’.
Ten slotte kan de associatietechniek ook als de ‘mechanisering’ van Van Ostaijens streven naar de
vernietiging van de natuurlijke causaliteit worden beschouwd. De natuurlijke causaliteit determineert
elke gebeurtenis in het domein van de ervaring. Zo'n gebeurtenis kan dus altijd worden beschreven
als een door de natuurwetten gedicteerd gevolg van een oorzaak. Wordt die causaliteit echter
opgeheven, dan kan, zoals in de droom, bij één gegeven ‘oorzaak’ op de meest uiteenlopende en
onvoorspelbare manieren worden ‘aangeknoopt’.1 Welnu, het is precies door deze onvoorspelbaarheid
dat ook de associatie, die overigens dé techniek is van de ‘droomlogica’, wordt gekenmerkt. De
associatie kan bij een gegeven ‘oorzaak’ immers op de meest onverwachte manieren aanknopen.
Daarbij valt weliswaar een zekere methode aan te wijzen (bijvoorbeeld associatie op grond van
naburigheid of gelijkenis), maar die methode kan niet verklaren waarom bijvoorbeeld het woord
‘melk’ door de ene juist geassocieerd wordt met ‘moeder’ en door iemand anders met ‘koe’.2

2

3

1
2

IV, 174. Zoals we hebben gezien schrijft Lyotard aan de abstracte schilderkunst van de avant-garde een gelijksoortige
motivatie toe: ‘The momentum of abstract painting since 1910 stems from the rigors of indirect, virtually ingraspable
allusions to the invisible within the visual.’ (Presenting the Unpresentable: the Sublime, 68) Zie verder ook Deel I.
Hoofdstuk 3.3.
Illustratief hiervoor is Van Ostaijens stelling dat ‘het woord “vis” heel wat pregnanter [is] dan het woord “side-car”’
(IV, 161). ‘Side-car’ is alleen ‘moderner’ dan ‘vis’ als men uitsluitend gericht is op de referentiële functie van
woorden, en geen aandacht heeft voor hun materialiteit en, daaraan verbonden, voor hun associatieve, evocatieve
kracht. Zie hierbij ook de ‘Open brief aan Jos. Léonard’, waar Van Ostaijen het als de opdracht van de dichter
beschouwt om ‘de lezer aan het affekt van het woord te herinneren’ (IV, 158) - om hem ‘attent te maken op de meer
dan journalistiese betekenis van het woord’ (IV, 158). Om te laten zien hoe in de poëzie het ‘affekt’ van het woord
belangrijker is dan de ‘journalistiese betekenis’ bespreekt hij het door hem in Bezette stad gebruikte woord ‘VIngers’,
en de noodzaak om het in het Frans als ‘ongles’ te vertalen, wat ‘een aanneembare vertolking in mol’ oplevert. (IV,
159) Verderop wijst hij op de (in zijn ogen) grote evocatieve kracht van een woord als ‘harmonika’ (IV, 159) Zie
in dit verband ten slotte ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 286; V. Brunclair, In memoriam Paul van Ostayen,
160; en C. Offermans, Voor de woorden, 84-85.
Cf. hierbij de Kantcitaten aan het slot van 1.
De voorbeelden zijn ontleend aan D. de Geest, Dichtersbij, 105. Zie hierbij ook Holenstein: ‘Freud unterscheidet
zwischen den “Bedingungen” und den eigentlichen “Ursachen” der Assoziation. Die Bedingungen liefern die
klassischen Assoziationsgesetze der Aehnlichkeit, des Kontrasts und der Kontiguität, die er
physiologisch-naturwissenschaftlich erklärt. Zu ihnen kommt als die ausschlaggebende Ursache eine Motivation
hinzu, die von einem unbewussten Sinn [...] getragen wird.’ (Phänomenologie der Assoziation, 331; zie ook ibidem
339)
Men heeft hier allicht ook de overeenkomst met Lyotards ‘zinnenfilosofie’ opgemerkt, die immers juist berust op
de idee van de ‘contingentie van het aanknopen’, die van elke aanknoping een uniek en onherhaalbaar ‘gebeuren’
maakt - een quod.
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Van Ostaijens verzet tegen de beklemmende wetten van logica en van de natuurlijke causaliteit en
daarmee ook tegen de ‘vorm’ van de natuur loopt overigens parallel aan een algemene tendens tot
‘deformatie’ van het ‘welgevormde’. Zo overtreedt de late Van Ostaijen in zijn gedichten en in zijn
grotesken, die beide zijn conceptie ‘mechaniseren’, op een opvallende wijze allerlei logische,
grammaticale, poëticale, morele en pragmatische regels - de regels die moeten bijdragen aan de
productie van een ‘welgevormde’ tekst.3 Deze negatieve, ‘deformerende’ operaties zijn evenzovele
allusies op het ‘andere’, doordat ze opgevat kunnen worden als ‘sporen’ of ‘manifestaties’ in het
gegevene van datgene wat zelf onherroepelijk onpresenteerbaar moet blijven. Het is dan ook maar
normaal dat Van Ostaijens late werk wezenlijk wordt gekenmerkt door een hang naar overtreding,
vernieuwing, improvisatie en experiment.
Van Ostaijen distantieert zich met zijn ‘spelopvatting’ van de poëzie dus niet alleen van de ‘ethiekers’
(u.s.), maar ook van diegenen die een statische poëtica huldigen en vinden dat poëzie aan vaststaande,
vooraf gegeven regels moet gehoorzamen. Ook hier is Van Ostaijens argumentatie vooral gericht
tegen Van de Voorde, die een ‘eeuwige lyriek’4-opvatting huldigt. In de inleidende bladzijden van
‘Modernistiese dichters’, waar hij zijn ‘spelopvatting’ verdedigt, spreekt Van Ostaijen dan ook honend
over Van de Voorde als degene die frikkerig opmerkt ‘dat dit niet is spelen volgens de regels der
kunst: je moet je steeds bij het model houen.’1
Als Van Ostaijen zo vaag is over de met zijn conceptie verbonden techniek, dan zou dat wel eens
juist uit zijn opvatting van poëzie als experiment en spel kunnen voortvloeien. Als de poëzie
voortdurend in beweging dient te zijn, dan kan ze logischerwijze niet gevat worden in de statische
recepten van een ‘poëtica’.2 Haar enige regel is dat ze, tegen de achtergrond van het bestaande, haar
regels moet zoeken in een onophoudelijke beweging van
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Cf. hierbij 1. en Hoofdstuk 1.5. Op het ‘Thema der Unform’ in Van Ostaijens poëzie komen we uitgebreider terug
in Deel III. Hoofdstuk 2.6. en Hoofdstuk 3.
IV, 179. Van Ostaijen alludeert op de titel van Van de Voordes artikel ‘De eeuwige lyriek’ (De Stem, mei 1923).
(Cf. G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 528) Met ‘eeuwige lyriek’ bedoelt Van de Voorde lyriek
die aan ‘de eeuwige regels’ van de poëzie beantwoordt. Zoals bij Van de Voorde aan de verdediging van het verstand
en de onwrikbare wetten van de logica een geloof in vaste regels voor de poëzie beantwoordt, zo beantwoordt aan
Van Ostaijens steeds hernieuwde poging om het verstand en zijn wetten te overstijgen een afwijzing van dergelijke
regels.
IV, 165. Van dezelfde strekking is de volgende passage: ‘Zo heb je die jongen die, waar de meester het voorbeeld
“de vader is goed” had gegeven, op de vraag een ander predikaat voor “goed” te zoeken, niet kon antwoorden. Bij
de heer v.d.V. krijgt die jongen 20 op 20 voor vlijt.’ (IV, 171)
Van Ostaijen schrijft dan ook: ‘ik weet dat elke ars poetica niet meer is dan “alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis”.’
(IV, 162) Zoals elk fenomeen niet meer is dan een verschijningsvorm van het onkenbare ding zoals het wezenlijk,
‘op zichzelf’, is, zo vormt elke ars poetica slechts een onvolmaakte en vergankelijke manifestatie van de absolute,
onformuleerbare wetmatigheden van de poëzie. Zie hierbij verder ook M. Huysseune, Paul van Ostaijen of de
dubbelzinnige avant-gardist, 712-713; en Deel III. Hoofdstuk 2.6.
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vernieuwing - en dus ook vernietiging - en experiment.3 Het is mede in dit licht dat Van Ostaijens
vergelijking van de dichter met een goochelaar moet worden begrepen. Een dichter moet zich
voortdurend vernieuwen, zoals een goede goochelaar voortdurend nieuwe goochelnummers probeert
te verzinnen:
de goeie goochelaar heeft liefde voor zijn vak; hij wil het diskrediet dat er op drukt
wegnemen. Hij vindt nieuwe goocheltoeren, - niet dat eeuwige hoen onder een cylinder
- zodat het publiek, weer geïnteresseerd, roept: hei je van je leven!4
Eerder hadden we gezien dat Van Ostaijen zijn vergelijking van de dichter met een goochelaar en
een ‘toreador’ van een tegengewicht had voorzien, door erop te wijzen dat de dichter daarnaast ook
met de ‘Pythia’ kan worden vergeleken. Het ‘spel’ van de ‘ware’ poëzie wordt volgens Van Ostaijen
immers gemotiveerd door een conceptie waarvan het onderliggende streven een streven naar het
bovenzinnelijke is. Deze paradox is overigens ook terug te vinden in Van Ostaijens late poëzie, die
voortdurend tussen spel en orakel ‘oscilleert’. Als alle verheven kunst wordt ze gekenmerkt door de
onoplosbare spanning tussen melancholia en novatio.5 Dit verklaart waarom Van Ostaijen het ene
moment kan zeggen: ‘wat de goochelaar en de toreador doel [de techniek, E.S.], is de dichter middel’
(IV, 164), en het even verder toch kan hebben over het spel met het dichterlijke materiaal als
doel-op-zich: ‘alleen de lust de blokjes op mekaar te zetten.’ (IV, 165) Die dubbelheid zit soms zelfs
in een en dezelfde passage:
Samenvattend zeg ik: het gedicht, net zoals goochelarij, is zich-zelf doel. Een rubriceerbaar
verschil bestaat dus tussen beide niet. Alleen het gedicht is de goochelarij van een dichter.
Er is dus een verschil van niveau. Terwijl de goochelarij geen verklaring met zich
meebrengt, behelst het gedicht-goochelarij a-priori over het goochelen heen een standpunt:
de wijze de dingen, ja de wijze de fenomenen te denken.1
Deze ambivalentie, die Van Ostaijens late poëzie als alle door de esthetica van het verhevene
gemotiveerde kunst kenmerkt, is vergelijkbaar met de tweeslachtigheid van de verheven, allegorische
kunst van sommige oosterse culturen, die uit eerbied voor het goddelijke afziet van elke figuratie (cf.
Kants ‘negative Darstellung’). Als men de motivatie van deze kunst niet kent of er abstractie van
maakt, kan ze licht voor puur formalistische en daardoor ‘oppervlakkige’ ornamentiek worden
gehouden.2 Dat verklaart waarom Moens en vele anderen na hem3 Van Ostaijens late poëzie zo
gemakkelijk voor ‘Spielerei’ konden houden.
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Brunclair spreekt in verband met Van Ostaijen dan ook terecht van ‘het pijnbesef dat ieder vers hem terugstelde
aan de meet van het gestadige herbegin.’ (In memoriam Paul van Ostayen, 145-146)
IV, 163. De idee dat het noodzakelijk is om permanent naar vernieuwing te streven, is trouwens al veel
eerder bij Van Ostaijen terug te vinden. Zo heeft hij het al in ‘De jongen’ (1919) over ‘de enige norma der
steeds hernieuwende vitaliteit’ (III, 331).
Over dit begrippenpaar zie Deel I. Hoofdstuk 3.5. We komen op deze kwestie uitgebreider terug in Deel III.
Hoofdstuk 2.8.
IV, 164. Zoals we zullen zien wordt deze ambivalentie ook in latere theoretisch-kritische opstellen nog
herhaaldelijk gethematiseerd. (Cf. Deel III. Hoofdstuk 2.8.)
Zie hiervoor bijvoorbeeld Lukács, die aan de ‘abstracte’ avant-gardekunst dan ook verwijt dat ze zich al te gemakkelijk
als ‘decoratie’ laat ‘recupereren’. (Cf. Ästhetik. Vierter Teil, 144f en 175-177) Zie verder ook Deel I. Hoofdstuk
2.5.3., waar we hadden gewezen op de onvermijdelijke ‘kwetsbaarheid’ van alle verheven kunst.
Cf. recent nog Huysseune, die over Van Ostaijens poëtische ontwikkeling schrijft: ‘il se rapproche de plus en plus
d'une poésie et d'un art strictement formels’ (in: J. Weisgerber (ed.), Les avant-gardes littéraires en Belgique, 127).
Zie verder ook id., Paul van Ostaijen of de dubbelzinnige avant-gardist, 711.
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4. Tot besluit
Tot besluit van dit hoofdstuk willen we, terwille van de overzichtelijkheid van ons betoog, onze
belangrijkste bevindingen nog eens in kort bestek samenvatten.
Vooreerst valt uit ‘Modernistiese dichters’ een duidelijke toenadering tot Kants kennisleer af te
leiden. Van Ostaijen blijkt hier met name groot belang te hechten aan het kantiaanse onderscheid
tussen verstand en rede. Het scherp stellen van dit onderscheid geeft hem immers de gelegenheid om
het domein van het verstand nauwkeurig af te bakenen: het verstand leidt tot kennis van wat in de
aanschouwing gegeven kan worden - maar meer ook niet. Wat buiten het terrein van de aanschouwing
ligt, is onherroepelijk onkenbaar. Dit kantiaanse inzicht wordt door Van Ostaijen zowel gebruikt om
elk illusoir idealisme af te wijzen als om het positivisme te bekritiseren. Beide wil hij eraan herinneren
‘qu'il y a de l'imprésentable’. Met het inzicht in de begrensdheid van de kennis en, bijgevolg ook, in
de onpresenteerbaarheid van de idee, gekoppeld aan de reeds eerder door hem als motivatie van zijn
kunst aangewezen ‘metafysiese behoefte’, beschikt Van Ostaijen voortaan over de ‘kritische’ basis
van de esthetica van het verhevene.
Voorts hebben we uit onze lectuur van ‘Modernistiese dichters’ kunnen opmaken dat Van Ostaijen
in het kunstwerk twee momenten onderscheidt: de ‘conceptie’ en de technische realisering. Onder de
‘conceptie’ verstaat hij een soort van algemene ‘geestelike houding’, het specifieke ‘standpunt’ van
de kunstenaar. Van Ostaijen ziet als het belangrijkste kenmerk van zijn eigen ‘conceptie’ het streven
naar het bovenzinnelijke, dat onder meer tot uiting komt in het streven naar een radicale
ontindividualisering en een sterk ‘antisensualisme’.
Het streven naar ontindividualisering is in de eerste plaats een streven naar ‘wezenlijke’ kennis.
Van Ostaijens redenering daarbij kan als volgt worden samengevat: de kennis die het empirische
subject van de dingen kan verwerven, kan nooit meer dan een particuliere, toevallige kennis zijn.
Daarom moet men ernaar streven om zich maximaal boven zichzelf als empirisch subject te verheffen.
De horizon van dit streven is een anoniem, aan Kants transcendentale eenheid van apperceptie
herinnerend bovenzinnelijk subject, dat zich de dingen kan denken zoals ze wezenlijk zijn. Deze
horizon is voor mensen niet bereikbaar. Wie zich maximaal ‘ontindividualiseert’, slaagt er volgens
Van Ostaijen echter wel in om zich een ‘fantasmatisch’ voorstellingsbeeld van de dingen te vormen
- een synthetisch beeld dat een grotere algemeenheid en noodzakelijkheid bezit dan een individuele
voorstelling en zo het ‘oerbeeld’ van de dingen toch weet te benaderen.
Daarnaast brengt Van Ostaijen de ontindividualisering ook in verband met het ethisch-politieke.
De enige ‘ware’ gemeenschapskunst is voor hem immers een kunst die
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gekenmerkt wordt door het streven naar ontindividualisering. Hier is de horizon van het streven een
ideële gemeenschap waarin alle subjecten hun empirische gedaante hebben afgelegd. Deze horizon
is, net als de horizon van het streven naar absolute kennis, voor mensen onbereikbaar. Wél realiseerbaar
acht Van Ostaijen daarentegen een gemeenschap waarin ten minste het streven naar de
ontindividualisering prominent aanwezig is. Een dergelijke mensengemeenschap is de enige die zich
een ‘ware’ gemeenschap mag noemen. Het streven naar ontindividualisering wordt door Van Ostaijen
dan ook als een ‘gemeenschap voorbereidend’ streven beschouwd. De gemeenschap zoals ze op dat
moment bestaat is in geen geval een ‘ware’ gemeenschap. Daarvoor is ze immers veel te veel op
individualistische leest geschoeid, zozeer zelfs dat Van Ostaijen er duidelijk aan twijfelt dat de ‘ware’
gemeenschap over korte tijd gerealiseerd zal kunnen worden.
Dat Van Ostaijen de ‘idee gemeenschap’ onrealiseerbaar acht, heeft belangrijke consequenties voor
zijn denken over ethiek en politiek. Dit inzicht vormt immers het fundament van zijn kritiek op al
wie pretendeert de gemeenschapsidee te kunnen realiseren en op de ‘positieve’ regels die met het oog
daarop worden geformuleerd. Toch blijft bij Van Ostaijen het streven naar het ideële behouden. Alleen
wordt daar niet langer een resultaat van verwacht, zodat het pragmatisch gezien alleen maar volstrekt
ondoelmatig kan worden genoemd. Maar precies deze ‘ondoelmatige’ praxis is voor Van Ostaijen
uitermate belangrijk, omdat zij een handelen is vanuit de ontvankelijkheid voor de idee, waarvan ze
aldus getuigenis aflegt.1 Van Ostaijen opteert daarmee voor een flexibele kritische politiek, die zich
de idee als ‘grensbegrip’ en niet als realiseerbaar doel voorhoudt. Daarmee behoedt hij zichzelf voor
de transcendentale illusie en de daaraan verbonden ‘sublieme’ politiek. De maatschappelijke positie
die Van Ostaijen voortaan aan de kunstenaar toedenkt, stemt met deze ‘kritische’ Wende overeen:
Van Ostaijen meet zich niet langer de pretenties aan van een heilsfiguur die de geschiedenis zal
beëindigen, maar trekt zich terug op een positie van ‘verheven’ ‘distans’ tegenover de empirie. In
hetzelfde licht moet ook zijn afwijzing van het ‘productiviteitscriterium’ als een criterium om over
de praxis van een subject te oordelen worden gezien.
Dit maakt ook begrijpelijk waarom Van Ostaijen zijn kunst niet langer in dienst wil stellen van een
‘positief’ politiek programma of van een ethiek die positieve normen en regels formuleert. Dit belet
niet dat zijn creativiteit gemotiveerd blijft door een streven naar het ideële. Dit streven, gekoppeld
aan het lucide inzicht in de onuitvoerbaarheid ervan, maakt van zijn kunst een ‘verheven’ kunst. Het
zet hem er ook toe aan om in zijn kunst steeds weer nieuwe en andere allusies op het ‘andere’ te
bedenken, en vormt daarmee de motor van zijn drang tot permanente vernieuwing.
Dit brengt ons ten slotte bij de vraag naar de relatie tussen ‘conceptie’ en techniek. Zoals we hebben
gezien behoort de conceptie in Van Ostaijens opvatting normaliter te fungeren als de ‘motivatie’ van
de techniek. Een kunstwerk kan geslaagd worden genoemd, wanneer de technische uitwerking ervan
adequaat is voor de onderliggende conceptie. Van Ostaijen zelf besteedt in zijn bespreking van de
relatie tussen zijn eigen conceptie en de hierdoor gemotiveerde techniek vooral aandacht aan de
associatietechniek, die verband houdt

1

Zie hierbij ook onze bespreking van ‘Het beroep van dichter’. (Cf. Hoofdstuk 2.2.)

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

380

met zijn antirealisme, zijn drang tot ‘deformatie’ en zijn verzet tegen de logica en de natuurlijke
causaliteit. Wijzen we er ten slotte nog op dat ook ‘Modernistiese dichters’ blijk geeft van het
dynamische samenspel van melancholia en novatio dat volgens Lyotard typerend is voor de esthetica
van het verhevene.
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Hoofdstuk 5. ‘Heinrich Campendonk III’
De eerste essayistische tekst die Van Ostaijen na ‘Modernistiese dichters’ publiceert, is het derde
Campendonkopstel, een sterk gewijzigde en uitgebreide herwerking van de twee eerdere, in 1921
gepubliceerde opstellen over Campendonk.1 Meer nog dan zijn voorgangers draagt dit essay de sporen
van Van Ostaijens ruime en disparate lectuur. Mede daardoor laat de gedachtengang van dit opstel
zich vaak slechts met grote moeite en enige inventiviteit reconstrueren. Bovendien bedient Van
Ostaijen zich hier van een vaak erg idiosyncratische en hybridische terminologie. Het resultaat van
dit alles is een, zelfs voor Van Ostaijens doen, bijzonder weerbarstige tekst. Het ondernemen van een
lectuur ervan is dan ook een hachelijke onderneming. Toch geloven wij in de hierna volgende
bespreking de belangrijkste problemen waarvoor dit derde Campendonkopstel ons stelt, op een
plausibele manier te hebben opgelost. Bovendien blijken de conclusies waartoe onze lectuur ons zal
leiden, tot op grote hoogte overeen te stemmen met de vaststellingen over de ontwikkeling van Van
Ostaijens denken waartoe we in dit tweede deel tot dusver waren gekomen. Zoals in de vorige
hoofdstukken zullen we bij onze bespreking uitgaan van de vraag of en, zo ja, op welke manier Van
Ostaijen zich Kants theorieën toeëigent. Zoals men zal merken zullen we ons daarbij aanvankelijk
vooral concentreren op de ‘nieuwe’ passages. Een aantal tekstgedeelten die de drie
Campendonkopstellen gemeen hebben, zullen we verderop behandelen, waarbij we vooral oog zullen
hebben voor hun relatie tot de in de inleiding op dit tweede deel behandelde geschriften van
Friedlaender en Marcus.
Een van de eerste dingen die opvallen als men de drie Campendonkopstellen met elkaar vergelijkt,
is dat Van Ostaijen pas in het laatste Kant expliciet ter sprake brengt. Hij doet dat hoofdzakelijk in
de eerste bladzijden, waar hij Campendonks ‘kantiaans-criticistische’ standpunt vergelijkt met dat
van het naturalisme en het impressionisme. Deze inleiding vormt een verregaande herwerking en
uitbreiding van de inleiding van de eerste (Franse) ‘Heinrich Campendonk’, waar Van Ostaijen
expressionisme en impressionisme met elkaar contrasteert, echter zonder daarbij ook maar van Kant
te reppen. Van Ostaijen brengt Kant in de versie uit 1923 wél ter sprake, en dat zo nadrukkelijk en
met zoveel omhaal van kantiaanse terminologie dat Hadermanns eerder geciteerde stelling: ‘In 1923
ontdekt Van Ostaijen Kant’2 er verder aan overtuigingskracht door wint. Het feit dat Van Ostaijen
ook al in ‘Modernistiese dichters’ zo opzichtig uitpakte met zijn beslagenheid in Kants kritische
filosofie én zijn herwerking van de inleiding op ‘Heinrich Campendonk’ ‘in kantiaanse zin’ wekken
inderdaad het vermoeden dat Van Ostaijen tussen 1921 en 1923 de Kritik der reinen Vernunft of de
Prolegomena heeft gelezen - of erover heeft gelezen: ‘Hoewel hij die werken nergens citeert, lijkt hij
met de inhoud ervan vertrouwd te zijn.’3
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Deze ‘Heinrich Campendonk’ verscheen voor het eerst in Sélection van december 1923. (Cf. IV, 541) ‘Slechts een
kwart van deze nieuwe versie is ontleend aan het opstel dat in Valori Plastici was verschenen.’ (G. Borgers, Paul
van Ostaijen. Een documentatie, 529) Over de eerdere Campendonkopstellen zie ibidem 418-424; en F. Bulhof,
Eine Künstlerfreundschaft, 122-123.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 273.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 274.
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1. De ‘conceptie’
‘Ohne mein Bewusstsein gibt es für mich auch kein Geschehen;
beides entsteht zusammen, nicht aber jenes aus diesem;
sie haben gleichen Rang.’1
Het kader waarin Van Ostaijen de referenties naar Kants filosofie opneemt, herinnert sterk aan dat
van ‘Modernistiese dichters’. Dat komt doordat Van Ostaijen ook hier uitgaat van de tweedeling
tussen de ‘conceptie’ en de techniek van het kunstwerk. De bewuste eerste bladzijden van ‘Heinrich
Campendonk’ zijn dan ook hoofdzakelijk gewijd aan een bespreking van verschillende artistieke
concepties en aan een situering van Campendonks conceptie in dat spectrum. Net als in ‘Modernistiese
dichters’ prefereert Van Ostaijen ook hier één conceptie boven alle andere, en wel: ‘une conception
de peintre se développant parallèlement à la pensée de Kant’ (IV, 181). Hij confronteert ze met twee
(‘verkeerde’) alternatieven: de naturalistische en de impressionistische conceptie.
Fout aan de naturalistische conceptie is dat ze geen rekening houdt met de kantiaanse stelling dat
wij de dingen niet ‘op zichzelf’ waarnemen, maar enkel zoals ze aan ons verschijnen: ‘Lorsqu'un
peintre naturaliste peint un objet, il le fait avec la conviction que le phénomène est identique à l'objet
en soi.’ (IV, 181) Bijgevolg verkeert de naturalistische schilder die - zoals het adjectief suggereert probeert om de natuur zo getrouw mogelijk weer te geven, in de illusie dat zijn schilderij een wezenlijke
werkelijkheid voorstelt, terwijl de natuur toch niet meer is dan de ‘oppervlakkige’ empirische
werkelijkheid - de fenomenaliteit, de wereld van de verschijnselen. Impliciet geeft Van Ostaijen
daarmee andermaal te kennen dat zijn eigen conceptie en die van de kunstenaars die hij bewondert
en waardeert, gefundeerd is op het streven naar het bovenzinnelijke, dat de grond en
mogelijkheidsvoorwaarde uitmaakt van de zinnelijke werkelijkheid. Zoals we zullen zien stelt hij
zich die grond hier voor als een subject. Doordat de naturalistische schilder enkel oog heeft voor de
wereld van de objecten en niet probeert om aan de fundamentele rol van het subject, als aan hun
mogelijkheidsvoorwaarde, te herinneren, schildert hij ‘une réalité diminuée de ce qui en fait une
totalité, c'est à dire qu'en vérité il ne représente aucune réalité.’ (IV, 182)
Ook de impressionistische conceptie vindt geen genade in Van Ostaijens ogen. De impressionistische
schilder wil niet de natuur, maar enkel zijn zintuiglijke indrukken weergeven. Hij heeft dus wél oog
voor de rol van het subject in de waarneming, en koestert bijgevolg niet de illusie dat hij de dingen
‘an sich’ kan voorstellen. Alleen is het subjectieve moment in deze conceptie afkomstig van een
individueel, empirisch, wisselvallig subject - ‘un moi accidentel’ (IV, 182). Zo'n ‘ik’ maakt zelf deel
uit van de fenomenaliteit en heeft
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S. Friedlaender, Kant und die Freiheit nach Ernst Marcus, 144. Zie ook P. Cardorff, Friedlaender (Mynona)
zur Einführung, 27.
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bijgevolg niet de onveranderlijke identiteit die nodig is om ‘de dingen te denken’. Het blijft dan ook
een passief subject, dat ‘geaffecteerd’ wordt - vluchtige zinnelijke indrukken krijgt - maar niet in staat
is om die indrukken actief te verwerken.1 Die opvatting van het subject in de impressionistische
conceptie verklaart volgens Van Ostaijen waarom de voorstelling van de fenomenen in het
impressionistische schilderij ondergeschikt wordt gemaakt aan de uitdrukking van momentane
zintuiglijke indrukken. De impressionistische schilder maakt ‘sensualistische’ en individualistische
kunst:
La réalisation de l'objet ne lui important qu'à titre secondaire, il en sacrifie aisément les
qualités essentielles: la solidité et l'aséité; il le dissout aisément dans l'atmosphère qui
doit exprimer son subjectivisme individuel. (IV, 182)
Beide concepties blijven steken in het empirische - het naturalisme in het domein van de
natuurwetenschap (de empirische objecten), het impressionisme in het domein van de psychologie
(de empirische subjecten) - en hebben bijgevolg geen oog voor wat aan het empirische voorafgaat en
het überhaupt mogelijk maakt. Als alternatief prijst Van Ostaijen Campendonks conceptie aan, omdat
die de eenzijdigheden van beide voornoemde concepties corrigeert en aan het (bovenzinnelijke)
subject en daardoor tevens aan de objecten wél recht laat wedervaren. Dat kan ze, omdat ze in
overeenstemming is met Kants kritische filosofie: ‘Campendonk voit comme Kant a pensé.’ (IV, 181)
Campendonk is voor Van Ostaijen dan ook het voorbeeld van de schilder ‘pour qui le criticisme
constitue une façon de voir’ (IV, 182). Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Om hierop te antwoorden, moeten we nagaan hoe Van Ostaijen zich de rol van het subject in de
waarneming denkt. Net zoals in ‘Modernistiese dichters’2 gaat het hier kennelijk om een subject dat
zelf niet in de fenomenaliteit optreedt:
Si nous avions à transposer au théâtre un tableau de Campendonk, nous trouverions parmi
les personnages: la chaise, la table, un tournesol, une pipe; le régisseur serait ce moi que
l'on devrait déterminer négativement et positivement par la parenthèse: non pas le moi
individualiste, mais [...] le moi kantien. (IV, 181)
Van Ostaijens omschrijvingen van het subject als een ‘moi que l'on devrait déterminer négativement
et positivement par la parenthèse’ en een ‘moi kantien’ suggereren dat hij zich ook hier heeft laat
inspireren door Kants ‘transcendentale eenheid van apperceptie’, het ‘ik denk’ dat alle voorstellingen
moet kunnen begeleiden,3 maar er zelf geen deel van uitmaakt - te meer daar hij dit ‘ik’ eerder in
‘Heinrich Campendonk’ al ‘le moi apercepteur’4 had genoemd. De voorstelling van het ‘ik denk’ bij
Kant staat zoals we weten inderdaad ‘tussen
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Cf. hierbij Brunclair, die spreekt van ‘het bloot reflektieve impressionism’ (In memoriam Paul van Ostayen, 147),
dat enkel als ‘een enregistratie-apparaat voor indrukken’ (ibidem 147) fungeert. Het gevolg hiervan omschrijft
Brunclair in overeenstemming met Van Ostaijen als een ‘parcellering in separaatindrukken zonder samenhang, de
negatie zelf van alle scheppingsimmanentie’ (ibidem 148). Zie ook verder ibidem 154. Dezelfde nadruk op de
passiviteit van het impressionisme tegenover de zinnelijke indrukken hadden we ook teruggevonden bij Bahr. (Cf.
Ter inleiding 2.1.)
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.1.
Cf. hierbij KdrV B 131 en A 123; en Hoofdstuk 4.2.1.
IV, 181. Mijn cursief.
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haakjes’ (‘la parenthèse’): ‘sie kann nicht als zur Sinnlichkeit gehörig angesehen werden.’1 Ze is
bijgevolg onpresenteerbaar en onkenbaar.
Als Van Ostaijen zich hier inderdaad op Kant inspireert, dan wordt begrijpelijk waarom de
impressionistische conceptie volgens hem afbreuk doet aan ‘la solidité et l'aséité’2 van de dingen. Het
empirisch subject van deze conceptie is immers veranderlijk en wisselvallig - ‘kein stehendes oder
bleibendes Selbst’ (KdrV A 107). Alleen de transcendentale eenheid van apperceptie heeft de
‘durchgängige Identität’3 die nodig is voor het denken van de dingen. Het is, volgens Kant, de
voorwaarde ‘unter der jede Anschauung stehen muss, um für mich Objekt zu werden.’ (KdrV B 138)
Lapidair: geen object zonder (bovenzinnelijk) subject. Op deze basis construeert Van Ostaijen een
verband tussen het sensualistisch individualisme van de impressionistische conceptie enerzijds, en
de impressionistische schilderijen met hun wazige atmosfeer en het flou waarin de objecten dreigen
op te lossen anderzijds. Hij komt dan ook tot de slotsom dat een krachtige en duidelijke voorstelling
van de objecten onverenigbaar is met de impressionistische conceptie: ‘la solidité des corps est toujours
nuisible à la signature individuelle telle que l'entend la formule impressionniste.’ (IV, 182)
Zoals uit dit citaat kan worden opgemaakt, is ook in ‘Heinrich Campendonk’ de ‘goede’ conceptie
verbonden met de eis van ontindividualisering. Die eis blijft hier meestal impliciet, en zit met name
vervat in Van Ostaijens kritiek op het impressionisme, die immers grotendeels een kritiek is op het
individualistische karakter ervan. Toch wordt er, zoals in de volgende passage, ook een paar keer
expliciet naar verwezen: ‘un dessin d'une signature personnelle ne permettrait pas à Campendonk
d'extérioriser ce qui lui est essentiel: représenter, désindividualisée, la vision du fantasmatique.’4
Ook de kritiek op de ‘naïeve’ naturalistische conceptie, die de fenomenen voor ‘Dinge an sich’
houdt en bijgevolg de fundamentele rol van het subject in de constitutie van de objecten negeert, kan
verklaard worden vanuit Van Ostaijens kantiaanse inspiratie. Kant definieert een object als ‘das, in
dessen Begriff das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung vereinigt ist.’ (KdrV B 137) Maar
een dergelijke vereniging is niet mogelijk zonder het ‘ik denk’, de transcendentale eenheid van
apperceptie.5 Zonder deze vooronderstelling, waardoor alle voorstellingen als in eenzelfde bewustzijn
verenigd gedacht worden, zouden er alleen losse ‘Anschauungen’ zijn, die niet met elkaar verbonden
en onder begrippen gebracht kunnen worden. Bijgevolg zou er van objecten geen sprake zijn. Het
(transcendentale) subject is dus in laatste instantie altijd de mogelijkheidsvoorwaarde van de objecten,
ja van de natuur zelf. En ook alle wetmatigheid die in de natuur voorkomt, is
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KdrV B 132. Zie ook KdrV B 137, B 158 en A 107.
IV, 182. Die opvatting is bij Van Ostaijen trouwens in nog andere theoretische teksten terug te vinden. Zo associeert
hij ook in de ‘Proeve van parallellen tussen moderne beeldende kunst en moderne dichtkunst’ (1925) het
impressionisme met ‘een vervlieden van juist het dingmatige van het ding’ (IV, 275).
KdrV B 133. Zie ook KdrV A 123.
IV, 188. Mijn cursief. Zie ook IV, 184.
Cf. Kant hierover: ‘Die transzendentale Einheit der Apperzeption ist diejenige, durch welche alles in einer
Anschauung gegebene Mannigfaltige in einen Begriff vom Objekt vereinigt wird.’ (KdrV B 139) Zie verder ook
KdrV B 136-137 en A 106.
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uiteindelijk afhankelijk van dat subject: ‘Die Einheit der Apperzeption [...] ist der transzendentale
Grund der notwendigen Gesetzmässigkeit in einer Erfahrung.’1 Die wetmatigheid wordt niet in de
verschijnselen aangetroffen, maar door ons opgelegd.2
Van Ostaijen laat zich in ‘Heinrich Campendonk’ een paar keer in dezelfde zin uit. Zo stelt hij:
‘Penser les choses, c'est introduire subjectivement une nécessité dans la nature.’ (IV, 183) Elders
spreekt hij van ‘la réalité nécessairement subjective’3 en ‘une nécessité subjective, la seule qui nous
appartienne’ (IV, 183). We moeten er daarbij echter ook op wijzen dat hij zich hier weliswaar op de
autoriteit van Kant beroept, maar diens kennisleer tegelijk drastisch door zijn eigen mangel haalt.4
Dat wordt duidelijk als we ons realiseren dat hij zich vooral inspireert op de transcendentale analytiek
- het gedeelte van de eerste Kritik dat gewijd is aan de behandeling van het verstand - en meer bepaald
op de transcendentale deductie van de categorieën. Het verstand is immers het vermogen dat voor
zijn werking afhankelijk is van de vooronderstelling van de transcendentale eenheid van apperceptie.
Het is ook het verstand dat de natuur de wet voorschrijft,5 en daartoe een beperkt aantal zuivere
verstandsbegrippen - de ‘categorieën’ - hanteert, die ‘den Erscheinungen [...] Gesetze a priori
vorschreiben’6. De natuur, ‘als dem Inbegriffe aller Erscheinungen’ (KdrV B 164), wordt volledig
gedetermineerd door de natuurwetten, die zelf voortkomen uit de categorieën als ‘dem ursprünglichen
Grunde ihrer notwendigen Gesetzmässigkeit’ (KdrV B 165). Het ‘denken van de dingen’ is volgens
Kant dan ook onmogelijk zonder de categorieën: ‘Wir können uns keinen Gegenstand denken, ohne
durch Kategorien’7.
In ‘Heinrich Campendonk’ is echter nergens sprake van het verstand en de categorieën, en zoals
we zullen zien wil Van Ostaijen de ‘gedachte dingen’ maar liefst helemaal aan de heerschappij van
de natuurwetten onttrekken. De idee die overblijft is dat de dingen voor hun bestaan afhankelijk zijn
van een intelligibel ‘ik’ - een subject ‘of a character completely different (and completely unknown)’8.
Ook hier keert Van Ostaijen zich dus ‘tegen de kategorie’ (IV, 176). Wat hem in de eerste plaats
interesseert, is het bovenzinnelijke subject en de vraag hoe dat subject zich in de empirie ‘manifesteert’.
Voor de kantiaanse verklaring van hoe het verstand de zinnelijke gegevens organiseert en objectieve
kennis van de natuur produceert, heeft hij geen belangstelling. De centrale vraag van de eerste Kritik:
hoe is objectieve kennis (van de natuur) mogelijk? is niet de zijne.
Van Ostaijen gaat in deze ‘Heinrich Campendonk’ ook in op een ander aspect van de transcendentale
analytiek, te weten de rol van de verbeeldingskracht in de waarneming, en op
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KdrV A 127. Zie ook KdrV A 114.
Cf. Kant hierover: ‘Die Ordnung und Regelmässigkeit also an den Erscheinungen, die wir Natur nennen, bringen
wir selbst hinein, und würden sie auch nicht darin finden können, hätten wir sie nicht, oder die Natur unseres Gemüts
ursprünglich hineingelegt.’ (KdrV A 125)
IV, 182. Zie ook verderop op dezelfde bladzijde: ‘il n'existe pas de réalité sans ce sujet’.
Dit doet Van Ostaijen overigens niet alleen met het werk van Kant. Zo stelt Blokhuis vast ‘dat de wijze waarop
Van Ostaijen de denkbeelden van Scheler en Blüher gebruikt, meer gericht lijkt op het illustreren van zijn eigen
opvattingen, dan op het exact weergeven van beider visies.’ (Het leger en de liefde, 260)
Cf. Kant hierover: ‘ohne Verstand würde es überall nicht Natur, d.i. synthetische Einheit des Mannigfaltigen der
Erscheinungen nach Regeln geben’ (KdrV A 126-127).
KdrV B 163. Zie ook KdrV A 128.
KdrV B 165. Zie ook KdrV A 97-98.
P.F. Strawson, The Bounds of Sense, 171-172.
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de consequenties die een betere kennis hiervan volgens hem heeft voor de artistieke conceptie. Maar
ook hier blijkt dat hij aan Kants kennisleer slechts ontleent wat hij voor zijn eigen opvattingen bruikbaar
kan maken. Om dat aan te tonen, moeten we kort schetsen hoe Kant de verbeeldingskracht ziet en
welke functies hij eraan toeschrijft. Nu vertoont de tekst van de eerste Kritik juist op dit punt nogal
wat verschuivingen en onzekerheden,1 wat ook mag blijken uit het feit dat Kant in de tweede uitgave
van de Kritik der reinen Vernunft de tweede paragraaf van het hoofdstuk over de transcendentale
deductie van de categorieën, waar hij de verbeeldingskracht introduceert, ingrijpend heeft herwerkt.
Om nodeloze complicaties te vermijden zullen we onze voorstelling beperken tot wat noodzakelijk
is om Van Ostaijens ‘apocriefe’ gedachtengang toe te lichten.
Het is, volgens Kant, de taak van de verbeeldingskracht om ‘Anschauungen’ en ‘Begriffe’ met
elkaar te verbinden. Op de vraag of de verbeeldingskracht daarbij autonoom opereert, dan wel als een
onderdeel van het verstand dient te worden beschouwd, heeft hij in de twee uitgaven van de eerste
Kritik verschillende antwoorden gegeven: ‘In der ersten Auflage erscheint die Einbildungskraft als
ein dem Verstand gegenüber selbständiges Vermögen, in der zweiten als eine Funktion eben dieses
Verstandes.’2 De activiteit van de verbeeldingskracht kan in twee richtingen verlopen. Ze kan vertrekken
van de ‘Anschauung’ en opstijgen naar het ‘Begriff’ - of omgekeerd. In het eerste geval spreekt Kant
van de reproductieve, in het tweede van de productieve verbeeldingskracht.
Het menigvuldige van de zinnelijkheid kan niet door het verstand worden verwerkt zonder een
voorafgaandelijke synthese, d.i. ‘die Handlung, verschiedene Vorstellungen zu einander hinzuzutun,
und ihre Mannigfaltigkeit in einer Erkenntnis zu begreifen.’ (KdrV A 77/B 103) Het vermogen dat
deze handeling uitvoert, is de verbeeldingskracht, ‘einer blinden, obgleich unentbehrlichen Funktion,
ohne die wir überall keine Erkenntnis haben würden’3. De verbeeldingskracht moet haar materiaal,
‘ein Mannigfaltiges der Sinnlichkeit’ (KdrV A 76/B 102), organiseren en tot grotere eenheid brengen,
om zo een overgang van de zinnelijkheid naar het verstand mogelijk te maken. Zelf is ze echter ‘blind’,
omdat haar activiteit niet in kennis resulteert. Die komt maar tot stand als de synthese met begrippen
wordt verbonden, en is bijgevolg voorbehouden aan het verstand.4
Dit proces, dat vertrekt van concrete ‘Anschauungen’ om uit te monden in een begrip, verloopt
volgens de eerste uitgave van de Kritik der reinen Vernunft in drie etappes: de apprehensio, de
reproductio en de recognitio, waarvan met name de middelste kenmerkend is voor de
verbeeldingskracht.5 Kant behandelt hier dan ook, zoals hij zelf aangeeft,6 het reproductieve vermogen
van de verbeeldingskracht. Het is bij uitstek hierop, d.i. op de
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Cf. hierover onder andere B. Küster, Transzendentale Einbildungskraft und ästhetische Phantasie, 13 en 14n; en
J.M. Young, Kant's View of Imagination, 147-148.
E. Holenstein, Phänomenologie der Assoziation, 197. Zie ook R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant,
28-29.
KdrV A 78/B 103. Zie hierbij ook R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, 28 en 42
Cf. Kant hierover: ‘diese Synthesis auf Begriffe zu bringen, das ist eine Funktion die dem Verstande zukommt, und
wodurch er uns allererst die Erkenntnis in eigentlicher Bedeutung verschaffet.’ (KdrV A 79/B 103)
Cf. hierbij R. Makkreel: ‘Kant speaks of the imagination primarily when referring to the second synthesis of
reproduction.’ (Imagination and Interpretation in Kant, 20)
Cf. hierbij KdrV A 121.
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verbeeldingskracht in haar activiteit met betrekking tot het menigvuldige van de zinnelijkheid, dat
de definitie: ‘ein tätiges Vermögen der Synthesis dieses Mannigfaltigen’ (KdrV A 120) van toepassing
is. Samengevat stelt Kant zich de activiteit van de reproductieve verbeeldingskracht als volgt voor.
De synthese van de apprehensio verenigt het menigvuldige van de aanschouwing in een voorstelling
door ‘die Zusammennehmung’ (KdrV A 99) van alle zinnelijke indrukken die ‘in einem Augenblick
enthalten’ (KdrV A 99) zijn. Elke voorstelling krijgt daardoor zijn plaats in een ‘time continuum’1:
‘all contents of outer sense are appropriated by inner sense and presented successively.’2 Op deze
operatie volgt de synthese van de reproductio, die de tegenwoordige voorstelling verbindt met vroegere
voorstellingen en zo een beeld (‘eine ganze Vorstellung’3) tot stand brengt. Welke voorstellingen niet
en welke wél in de tegenwoordige voorstelling worden gereproduceerd, wordt gedicteerd door een
‘subjektiven und empirischen Grund der Reproduktion nach Regeln’ (KdrV A 121), die Kant de
associatie van de voorstellingen noemt. De associatie geschiedt op grond van de affiniteit die de
voorstellingen met elkaar vertonen. Die (empirische) affiniteit wortelt echter zelf in een transcendentale
affiniteit, die hierin bestaat dat alle voorstellingen in eenzelfde bewustzijn verenigd zijn. Die
fundamentele verbinding, die gefundeerd is op de ‘Grundsatze von der Einheit der Apperzeption’
(KdrV A 122), noemt Kant de transcendentale synthese van de verbeeldingskracht.4 Samengevat
kunnen we dus zeggen: om tot een waarneming van iets te komen, moeten we over een vermogen
beschikken dat in de huidige voorstellingen vroegere voorstellingen reproduceert. De empirische
operatie die hiervoor nodig is, vooronderstelt echter in laatste instantie (een transcendentale synthese
gebaseerd op) de transcendentale eenheid van apperceptie. Nog eens, ditmaal rudimentair, samengevat:
geen beeld zonder transcendentaal subject.
De derde synthese is de synthese van de recognitio, die een beeld in verband brengt met een begrip.5
Het is pas in dit stadium dat er sprake is van kennis. Het gebruik van begrippen maakt immers ‘die
formale Einheit der Erfahrung, und mit ihr alle objektive Gültigkeit (Wahrheit) der empirischen
Erkenntnis’ (KdrV A 125) mogelijk, omdat begrippen gefundeerd zijn op zuivere verstandsbegrippen,
de ‘categorieën’, die ‘de natuur de wet voorschrijven’ en fungeren als ‘Grundbegriffe, Objekte
überhaupt zu den Erscheinungen zu denken’ (KdrV A 111). Doordat de synthese van de recognitio
de beelden van de reproductieve verbeeldingskracht met begrippen verbindt, kunnen objecten als
‘wiederzuerkennende Einheit’6 worden geïdentificeerd. Het uiteindelijke ‘denken van de dingen’
gebeurt dus door het verstand.
In de tweede uitgave van de Kritik der reinen Vernunft besteedt Kant nog nauwelijks aandacht aan
de reproductieve verbeeldingskracht, ‘deren Synthesis lediglich empirischen Gesetzen, nämlich denen
der Assoziation, unterworfen ist, und welche daher zur Erklärung der Möglichkeit der Erkenntnis a
priori nichts beiträgt’ (KdrV B 152). Het bestuderen van de
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R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, 23.
R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, 22.
KdrV A 102. Zie ook R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, 16-20 en 23-24.
‘die Einheit dieser Synthesis heisst transzendental, wenn sie in Beziehung auf die ursprüngliche Einheit der
Apperzeption, als a priori notwendig vorgestellt wird.’ (KdrV A 118)
Cf. hierbij KdrV A 103-104.
B. Küster, Transzendentale Einbildungskraft und ästhetische Phantasie, 11.
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reproductieve verbeeldingskracht is volgens Kant dan ook eerder een taak voor de psychologie dan
voor de transcendentale filosofie. De activiteit van de productieve verbeeldingskracht, daarentegen,
vertrekt vanuit de a priori's van het verstand, meer bepaald vanuit de transcendentale eenheid van
apperceptie, en is dan ook ‘eine Wirkung des Verstandes’ (KdrV B 152). Haar taak is het bemiddelen
between the understanding and sense to apply the transcendental unity of consciousness
to ‘all objects of possible experience’ [...] This involves a productive synthesis of the
imagination which applies the categories of the understanding to sensibility.1
Die bemiddeling is nodig omdat de categorieën, en begrippen in het algemeen, niet zonder meer op
de zinnelijkheid kunnen worden toegepast. Daarom produceert de verbeeldingskracht bij elke categorie
een schema, d.i. een ‘formale und reine Bedingung der Sinnlichkeit, auf welche der Verstandesbegriff
in seinem Gebrauch restringiert ist’2. Zo kan de categorie van de causaliteit worden geschematiseerd
als ‘das Reale, worauf, wenn es nach Belieben gesetzt wird, jederzeit etwas anderes folgt.’ (KdrV A
144/B 183) Op grond van dit schema kan men aanschouwelijke voorbeelden zoeken die de categorie
‘eine Bedeutung geben’3, zo bijvoorbeeld het bevriezen van water als een noodzakelijke opeenvolging
van koude (oorzaak) en het stollen van het water (gevolg).4 Op die manier kunnen de categorieën hun
wetmatigheid aan de gegevens van de zinnelijkheid opleggen.
De verbeeldingskracht zoals ze hier optreedt staat volledig in dienst van het verstand. Haar
hoofdopgave bestaat immers in het ‘operationeel maken’ van de categorieën met betrekking tot de
zinnelijkheid en zodoende deze laatste te onderwerpen aan het verstand: ‘Mit Hilfe der Einbildungskraft
gibt der Verstand der Anschauung eine Regel’5. Elke verdere synthetische activiteit van de
verbeeldingskracht ‘hängt vom Verstande der Einheit ihrer Synthesis [...] nach ab’6.
Te onthouden valt intussen dat ook empirische begrippen niet aanschouwelijk kunnen worden
voorgesteld zonder een schema, waaronder men in dat geval dient te verstaan: een ‘Vorstellung [...]
von einem allgemeinen Verfahren der Einbildungskraft, einem Begriff sein Bild zu verschaffen’
(KdrV A 140/B 179-180). Kant licht dat toe aan de hand van het begrip ‘hond’:
Der Begriff vom Hunde bedeutet eine allgemeine Regel, nach welcher meine
Einbildungskraft die Gestalt eines vierfüssigen Tieres allgemein verzeichnen kann, ohne
auf irgend eine einzige besondere Gestalt, die mir die Erfahrung darbietet, oder auch ein
jedes mögliche Bild, was ich in concreto darstellen kann, eingeschränkt zu sein. (A 142/B
180)
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R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, 29.
KdrV A 140/B 179. Zie hierbij ook R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, 30.
B. Küster, Transzendentale Einbildungskraft und ästhetische Phantasie, 14.
Het voorbeeld is van Kant (KdrV B 162-163).
B. Küster, Transzendentale Einbildungskraft und ästhetische Phantasie, 15.
B. Küster, Transzendentale Einbildungskraft und ästhetische Phantasie, 14. Zie ook R. Makkreel, Imagination and
Interpretation in Kant, 28-29.
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Een ‘Bild’ blijft volgens Kant altijd particulier, en kan met het begrip dan ook nooit ‘völlig kongruieren’
(KdrV A 142/B 181). Het schema, ‘wodurch und wornach die Bilder allererst möglich werden,’ (KdrV
A 142/B 181) is daarentegen wél ‘congruent’ met het begrip. Het is zelf geen beeld, maar bevat de
‘instructies’ om beelden te construeren, en maakt het op die manier mogelijk om een begrip in de
aanschouwing voor te stellen. Het is dan ook op de productieve verbeeldingskracht, die de schemata
voortbrengt, dat Kants beroemde definitie van de verbeeldingskracht als ‘das Vermögen, einen
Gegenstand auch ohne dessen Gegenwart in der Anschauung vorzustellen’1 van toepassing is.
Hoe men ze ook bekijkt en welke graad van autonomie men er ook aan toekent, de
verbeeldingskracht bekleedt altijd een middenpositie. Ze staat tussen ‘Anschauung’ en begrip, en
verbindt het menigvuldige van de aanschouwingen met de eenheid van het transcendentale subject,
de receptiviteit (passiviteit) van de zinnelijkheid met de spontaneïteit (activiteit) van het verstand.2
(KdrV A 124) Ze is afhankelijk ‘vom Verstande der Einheit ihrer intellektuellen Synthesis, und von
der Sinnlichkeit der Mannigfaltigkeit der Apprehension nach’ (KdrV B 164). Ze resulteert niet zelf
in kennis, maar is wel een noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van kennis.
Ook al wijkt Van Ostaijens visie op de functie van de verbeeldingskracht sterk af van de kantiaanse,
toch zijn er ook belangrijke punten van overeenstemming. Zo beschouwt Van Ostaijen de ‘imagination’
(IV, 182) net als Kant in de eerste plaats als een kenvermogen, dat dan ook thuishoort in ‘la critique
de la connaissance’ (IV, 181). Voorts komen Van Ostaijens ideeën over de rol die de verbeeldingskracht
te vervullen heeft in grote trekken overeen met Kants opvatting dat ‘die Einbildungskraft ein
notwendiges Ingrediens der Wahrnehmung sei’3, doordat ze het mogelijk maakt (een) afwezige
voorstelling(en) in een tegenwoordige voorstelling te reproduceren en zo een beeld van iets tot stand
te brengen.4 Ook is Van Ostaijen, net zoals Kant, van mening dat de verbeeldingskracht een beeld
van een object kan produceren, ook als dat object niet in de aanschouwing gegeven is.5 Bij Kant
fungeert de

1
2

3

4

5

KdrV B 151. Zie hierbij ook J.M. Young, Kant's View of Imagination, 140.
Cf. hierbij b.v. Strawson, die de verbeeldingskracht als ‘the go-between of sense and understanding’ omschrijft.
(The Bounds of Sense, 97) Zie verder ook R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, 2 en 29-30; M.
Frank, Einführung in die frühromantische Ästhetik, 55 en 89; J.-M. Schaeffer, L'art de l'âge moderne, 36; en J.M.
Young, Kant's View of Imagination, 147.
KdrV A 120n. Zie verder ook R. Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant, 14; en J.M. Young, Kant's
View of Imagination, 142. Van Ostaijen had deze gedachte, in welhaast identieke bewoordingen, ook bij Marcus
kunnen terugvinden: ‘Dass die Phantasie (“Einbildungskraft”) ein notwendiger Coëffizient der Synthesis der
Empfindungen (der Data der Sinnlichkeit), daher der Erkenntnis ist, lehrte zuerst die transzendentale Deduktion
Kants.’ (Exzentrische Empfindung, 27n) In overeenstemming hiermee definieert Marcus de verbeeldingskracht dan
ook als ‘unseren aktiven Einfluss auf die Sinnlichkeit’ (Ibidem). Zie hierbij verder ook ibidem 40-43; A. Blokhuis,
De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen; en Ter inleiding 2.3.
Cf. hierbij opnieuw Marcus, waar hij eraan herinnert dat de verbeeldingskracht bij Kant ‘die zerstreuten Data der
Empfindung in eine synthetische Einheit bringt (welche “Bild” genannt wird)’ (Exzentrische Empfindung, 39n).
Zie verder ook ibidem 26-27, 43 en 49; en A. Blokhuis, De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen, 44.
Ook dit had Van Ostaijen bij Marcus kunnen terugvinden. De verbeeldingskracht is volgens Marcus immers tevens
het vermogen tot ‘Selbstaffektion’, dat ons ertoe in staat stelt beelden te produceren ‘die ohne Mitwirkung des
zuleitenden Organs, d.h. des Auges, zustande kommen.’ (Exzentrische Empfindung, 27) Zie verder ook A. Blokhuis,
De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen, 44.
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verbeeldingskracht in beide gevallen als een synthetisch vermogen: in het eerste geval doordat ze
verschillende voorstellingen ‘bij elkaar zet’ (‘syn-these’), in het tweede doordat ze een algemene,
‘synthetische’, regel geeft voor de voorstelling van een object. Ook die idee van een synthese blijft,
met de nodige wijzigingen, bewaard bij Van Ostaijen. Voorts zien we dat de verbeeldingskracht ook
bij Van Ostaijen een bemiddelende rol krijgt toegewezen, en derhalve een middenpositie bekleedt.
Ten slotte fungeert ook bij Van Ostaijen een onpresenteerbaar subject als laatste
mogelijkheidsvoorwaarde van de synthetische activiteit van de verbeeldingskracht.
Tegen deze achtergrond kunnen we nu de wijzigingen schetsen die Kants opvattingen over de
verbeeldingskracht in Van Ostaijens voorstelling ondergaan. De meest voor de hand liggende
vaststelling is wel dat de grote complexiteit van dit onderdeel van Kants kennisleer sterk gereduceerd
wordt. Zo zijn van het onderscheid tussen de productieve en de reproductieve verbeeldingskracht, of
dat tussen transcendentale en empirische synthese geen sporen terug te vinden, net zomin als van bij
Kant wezenlijke noties als apprehensio, reproductio, recognitio, affiniteit, het schema, etc. In de
plaats daarvan hanteert Van Ostaijen een begrip dat bij Kant überhaupt niet voorkomt: het begrip van
het ‘fantasma’1 van de verbeeldingskracht. Zoals we hebben gezien verstaat Van Ostaijen onder deze
term een soort van algemeen, synthetisch voorstellingsbeeld - ‘een fantasie-beeld’2. Het fantasma lijkt
in hoofdzaak op te treden naar aanleiding van concrete waarnemingen, maar kennelijk kan het ook
op zich, los van een externe prikkel, door de verbeeldingskracht worden opgeroepen. In geen van
beide gevallen heeft het een equivalent bij Kant. In het eerste geval acht Kant, zoals we hebben gezien,
de syntheses van de apprehensio en de reproductio nodig voor het construeren van een volledige
voorstelling van iets. Zo'n beeld blijft echter altijd particulier. Algemeenheid wordt pas bereikt door
de synthese van de recognitio, die de voorstellingen aan begrippen onderwerpt. In het tweede geval
fungeert de verbeeldingskracht als het vermogen om bij alle begrippen van het verstand een
aanschouwelijke voorstelling tot stand te brengen. Met het oog hierop brengt zij een schema voort,
dat men zich moet denken als een stel ‘instructies’ voor het construeren van een beeld en dus in geen
geval zelf een beeld is. Ook in dit geval bereikt het beeld dus geen algemeenheid.
Het fantasma is een product van de synthetische activiteit van de verbeeldingskracht. Die activiteit
bestaat volgens Van Ostaijen dan ook kennelijk in het na onderlinge vergelijking van individuele
voorstellingen van objecten van eenzelfde soort elimineren van alle ‘toevallige’ eigenschappen hieruit,3
zodat een ‘abstract’ beeld ontstaat waarin enkel de

1

2
3

Cf. IV, 183: ‘les fantasmes de l'art durable’. Het gebruik van deze term is, zoals A. Blokhuis heeft aangetoond,
vermoedelijk geïnspireerd op geschriften van Carrà, De Chirico en - vooral - Marcus. (Cf. Exzentrische Empfindung,
27 en 40n; A. Blokhuis, De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen, 44 en 46; J. Buyck, Paul van Ostaijen en
de beeldende kunsten, 52; en Ter inleiding 2.3.) Van Ostaijen spreekt overigens ook al in de eerdere versies van
het Campendonkopstel over het fantasma (cf. IV, 136 en 151, hier verwerkt in IV, 185), maar hij gebruikt de term
nu vaker en nadrukkelijker (cf. vooral IV, 183). Het fantasmaconcept speelt ook in latere opstellen nog een belangrijke
rol. (Cf. b.v. IV, 373)
A. Blokhuis, De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen, 40. Het fantasma doet daardoor ook denken aan wat
Bahr ‘geistige Bilder’ noemt. (Cf. Ter inleiding 2.1.) Zie hierbij verder Hoofdstuk 4.2.1.
‘élimine les aspects multiples’ (IV, 186). Eerder al had Van Ostaijen het over deze synthese als het uitschakelen
van de ‘aspects empiriques’ en ‘aspects multiples de la réalité passagère’ (IV, 185).
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wezenlijke karakteristieken van het object in kwestie overblijven. Het fantasma heeft dus een grotere
noodzakelijkheid en algemeenheid dan een gewoon, particulier beeld.1 Het is een typische voorstelling,
een soort van oerbeeld. Een dergelijke notie komt in de eerste Kritik niet voor. Datgene wat er nog
het meeste op lijkt, het schema, is zelf geen beeld en is bovendien onlosmakelijk verbonden met een
verstandsbegrip. Zoals gezegd deelt Van Ostaijen Kants opvatting van de verbeeldingskracht als een
synthetisch vermogen, maar hij interpreteert die synthese als: het uit de chaos van de gewaarwordingen
distilleren van een vereenvoudigd, ‘primitief’ en wezenlijk beeld van een object. Het is ook dit fantasma
dat, geheel anders dan bij Kant, een rol speelt in de waarneming. Terwijl bij Kant een concrete
gewaarwording tot ervaring wordt door een opeenvolging van drie syntheses, culminerend in het
vinden van een begrip waardoor het in de aanschouwing gegeven object wordt ‘gedacht’, wordt in
Van Ostaijens voorstelling die gewaarwording eenvoudigweg verbonden met het fantasma. Om precies
te zijn, de verbeeldingskracht reproduceert in een gegeven particuliere voorstelling van een object
het algemene voorstellingsbeeld van dat object.
In de eerste Kritik is er geen sprake van dat de synthese van de verbeeldingskracht de mens dichter
bij het wezen van de dingen zou brengen. De verbeeldingskracht draagt er volgens Kant toe bij kennis
mogelijk te maken - maar alleen van de verschijnselen. Met zijn opvatting van het fantasma lijkt Van
Ostaijen op een positie ergens tussen Kant en Plato in te moeten worden gesitueerd - een positie
overigens die meerdere Van Ostaijencommentatoren aan de husserliaanse, met haar ‘Wesensschau’,
heeft herinnerd.2 Het fantasma heeft nog veel weg van de platonische idee, waarover Van Ostaijen in
het ‘Voorwoord bij zes lino's van Floris Jespers’ (1919) schreef:
Het transcendent regelmatige is te ontbloten van het empiries wisselvallige. [...] De kunst
verlossen uit de ban van het louter zinnelike. In het schouwen van de idee ligt het enige
geluk, leert de wijsgeer van de levensaanschouwing waarvan het kubisme de esthetiese
realizering is: Plato. Niet de wisselvallige verschijning van mens of boom, maar wel de
onwankelbare vorm, de absolute bouw, de construktie zelf zijn aanleiding tot het scheppen
van de esthetiese gelijkwaarde. Daar is het begrip werkzaam scheidend het éne van het
toevallige. Daar ‘herinnert’ zich de ziel de oervorm van het schone.3

1

2

3

Ook Blokhuis wijst hierop: ‘De fantasmatische visie toont de verschijnselen zoals zij subjectief-noodzakelijk zijn,
zoals zij geëxterioriseerd worden door het subject.’ (A. Blokhuis, De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen,
41) Zie hierbij verder ook Hoofdstuk 4.2.1.
Zie hiervoor: P. Hadermann, De kringen naar binnen, 160; id., Het vuur in de verte, 305; E.M. Beekman, Homeopathy
of the Absurd, 113-118, 165 en 189; G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 779, 1059n en 1079-1080;
E. Spinoy, Paul van Ostaijen en het Russische futurisme-formalisme, 13-20; P. de Vree, Apport en grenzen van
Van Ostaijens poëtiek, 99; A. Westerlinck, Een visie op Paul van Ostaijen, 226-228; A.C.M. Meeuwesse, Muziek
en taal, 21; en A. Blokhuis, Het leger en de liefde, 239-246.
Anderen herinnert Van Ostaijens opvatting van het ‘fantasma’ aan de jungiaanse ‘archetypen’-leer. Zie hiervoor P.
Hadermann, Het vuur in de verte, 288; en D. Hellemans, in: J. Weisgerber (ed.), Les avant-gardes littéraires en
Belgique, 380-381.
IV, 100. Zie bij deze passage ook Hoofdstuk 2.4.
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Van Ostaijens platonisme, dat in 1919 zijn hoogtepunt bereikt,1 werkt in 1923 zo te zien nog steeds
door, aangezien het zijn verwerking van Kant lijkt te beïnvloeden. Maar tegelijk ondergaat ‘de
platonische idee een [...] verduistering’2. Van Ostaijen accepteert de grondstelling van Kants filosofie
dat het bovenzinnelijke onkenbaar is en dus zelf niet in de aanschouwing (‘het schouwen van de idee’)
gepresenteerd kan worden. Hadermann stelt dan ook terecht dat vanaf 1923 bij Van Ostaijen ‘het
besef van de onkenbaarheid van de Idee’3 steeds acuter wordt. Toch weigert Van Ostaijen om zijn
streven naar de presentatie van het ideële op te geven, wat zoals we hebben gezien in zijn werk
aanleiding geeft tot een voortdurend herhaalde en ook herhaaldelijk gethematiseerde ‘gegenwendige’
beweging van zich verheffen en terugvallen, van reiken zonder ooit te bereiken.
In die ambivalentie deelt ook het fantasmaconcept: het heeft enerzijds een grotere noodzakelijkheid
dan een individuele voorstelling, maar ontbeert anderzijds het absoluut-noodzakelijke karakter van
de idee, opgevat als platonisch oerbeeld. Het fantasma is het maximum dat de mens in zijn streven
naar het bovenzinnelijke kan bereiken. Van Ostaijen had trouwens ook al in ‘Modernistiese dichters’
gesuggereerd dat de mens niet boven een dergelijk maximum uit kan: ‘Gogol maakt van een persoon
een pop; een pop is natuurlik nog steeds een pop en - hoe grof ook - draagt zij nog het signet van de
snijder; maar voor ons, mensen, is het reeds vrij goed een pop te kunnen maken.’4
Symptomatisch voor Van Ostaijens aarzelende, nooit geheel voltrokken5 afwending van het
platonisme is de manier waarop hij een passage uit het eerste Campendonkopstel herwerkt. In de
versie uit 1923 lezen we dat zich in de fantasmatische ervaring een gebeurtenis voltrekt ‘que l'on
pourrait appeler, selon la formule platonicienne, le souvenir de l'idée.’ (IV, 185) In de eerste versie
had Van Ostaijen zich nog veel directer en positiever uitgedrukt: ‘Cet autre événement est ce que
Platon définit par l'âme qui, à travers le chaos empirique, se ressouvient de l'idée et de sa forme pure.’6
De zin wordt geherformuleerd in de voorwaardelijke wijs en klinkt daardoor minder stellig en
zelfverzekerd, de naam ‘Plato’ wordt weggemoffeld in het adjectief. Heeft Van Ostaijen het in de
eerste versie zonder omwegen over ‘de ziel’, die handelend optreedt door zich de idee te her-inneren
(‘voor de geest te roepen’), in 1923 is enkel, veel vager en gereserveerder, sprake van ‘le souvenir
de l'idée’. Aansluitend bij de zo-even geciteerde passage staat in de eerste versie een met de eerste
Kritik goed in overeenstemming te brengen aanmaning tot voorzichtigheid, gebaseerd op de idee dat
men enkel in negatieve termen over het bovenzinnelijke kan spreken. Die blijft
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Hadermann concludeert op basis van het theoretische en creatieve proza: ‘1919 is het jaar waarin Van Ostaijen met
Plato begint te dwepen.’ (P. Hadermann, Het vuur in de verte, 212) Zie in dit verband ook ibidem 214-216; G.
Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 198, 236-237, 248, 251 en 265; J. Reynaert, Het mystieke bij Paul
van Ostaijen, 46-47; I. de Roey, Guillaume Apollinaire en Paul van Ostaijen, 56; A. Blokhuis, Het leger en de liefde,
234, 237, 246-248 en 256-258; en Hoofdstuk 2.4. en Hoofdstuk 3.3.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 273.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 273.
IV, 171. Zie verder ook Hoofdstuk 4.2.1.
Zie hierbij P. Hadermann, Het vuur in de verte, 214 en 216.
IV, 137. Zie bij deze passage ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 418.
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in de versie van 1923 dan ook zo goed als letterlijk bewaard: ‘On ne saurait préciser cet élément d'une
manière positive.’1
De onderliggende motivatie blijft in de twee versies echter identiek: het verlangen naar het in de
aanschouwing presenteren van het bovenzinnelijke. Het verschil ligt hem hierin dat Van Ostaijen,
allicht mede onder invloed van zijn toegenomen kennis van Kants kennisleer, steeds pessimistischer
wordt met betrekking tot de realiseerbaarheid van dat verlangen. Desondanks blijft hij, als een soort
van ‘defensieve’ geste en in afwijking van Kant, ook in dit derde Campendonkopstel de
verbeeldingskracht opvatten als een vermogen dat ons in staat stelt om een (‘fantasmatisch’) beeld
van een object te construeren dat ‘wezenlijker’ en ‘abstracter’ is dan een individuele voorstelling van
dat object en dus wel degelijk ‘à travers le chaos empirique’ gaat, echter zonder de absolute abstractie
van de idee (‘l'idée et [...] sa forme pure’) te bereiken. Die opvatting blijft trouwens tot in Van Ostaijens
laatste geschriften bewaard. We herinneren in dit verband aan de bekende passage uit de
‘Gebruiksaanwijzing’, waar Van Ostaijen spreekt van het onvervulbare ‘heimwee naar een vaderland
dat uitgestrekter zou zijn dan dit der subjektieve werkelikheid die alleen ons is gegeven’ (IV, 373)
en, hierbij aansluitend, ‘het voorstellingsfantasma een wanhopige poging [...] van de subjektieve ziel
naar objektieve algemeen-geldigheid’ (IV, 373) noemt.
We zagen hierboven dat de verbeeldingskracht zowel bij Kant als bij Van Ostaijen een bemiddelende
rol vervult. De polen waartussen ze bemiddelt, zijn bij beiden echter verschillend. Bij Kant gaat het
om de vermogens van het menselijk kenapparaat, de zinnelijkheid en het verstand, en vormen de
producten van de verbeeldingskracht de schakel tussen de aanschouwingen en de begrippen. Bij Van
Ostaijen, daarentegen, bemiddelt de verbeeldingskracht tussen de wereld van de zinnen en het
(bovenzinnelijk) subject, de buitenwereld en de ‘geest’. Haar product, het fantasma, bekleedt een
middenpositie tussen individuele voorstelling en platonisch oerbeeld.2 Van Ostaijen wijst trouwens
bij herhaling op die intermediaire positie van het fantasma. Zo schrijft hij: ‘La cause de la vision n'est
ni dans le sujet, ni dans l'objet, aussi longtemps qu'on s'efforce de voir en ces termes une antithèse.
La cause est dans la rencontre d'intériorité et d'extériorité.’3 Elders heeft hij het over ‘cet état de
cohésion entre l'esprit et la réalité d'où naissent [...] les fantasmes de l'art durable.’4 Van het verstand
en de categorieën is daarbij geen sprake, wat in overeenstemming is met Van Ostaijens fundamentele
streven naar het bovenzinnelijke en de daaruit voortvloeiende vijandigheid tegenover het verstand
die we ook al in ‘Modernistiese dichters’ hadden vastgesteld. Bij Van Ostaijen worden de dingen niet
gedacht door middel van het verstand, de categorieën en de eruit voortspruitende begrippen en wetten,
maar door een synthetisch-visionaire ‘acte de recréer’ (IV, 182) van de verbeeldingskracht. Het
‘gedachte ding’ is het fantasma. Het resultaat van het kenproces bij Kant is: objectieve kennis van de
natuur. Van

1
2

3
4

IV, 137. In de versie uit 1923 vervangt Van Ostaijen alleen ‘manière’ door ‘façon’ (IV, 185). Zie hierbij ook P.
Hadermann, Het vuur in de verte, 258 en 276.
Die grenspositie verklaart trouwens waarom het fantasma in Van Ostaijens ogen bevreemdend zowel als geruststellend
is. Enerzijds is het verrassend en ‘unheimlich’, omdat het de vertrouwde empirische voorstelling overstijgt. Anderzijds
bevat het een ‘élément tranquillisant’ (IV, 185), omdat het de herinnering wekt aan de platonische idee.
IV, 184. Mijn cursief. Zie bij deze passage ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 256.
IV, 183. Mijn cursief.
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Ostaijen, daarentegen, geeft expliciet te kennen dat hij daar niet in geïnteresseerd is: ‘ce qui précède
ne désire nullement déterminer une connaissance scientifique’ (IV, 183).
Dit alles maakt ook begrijpelijk waarom Van Ostaijen het fantasma en de mythe met elkaar in
verband brengt. Zowel in de mythe als in het fantasma vindt een ontmoeting plaats tussen ‘materie’
(object, ‘extériorité’, het empirische, ...) en ‘geest’ (subject, ‘intériorité’, het transcendente, ...). Hoe
nauw beide begrippen in Van Ostaijens ogen samenhangen, blijkt trouwens uit Van Ostaijens definitie
van ‘mythe’ als ‘l'acte de sublimer la relation existant entre l'inconnu, qui est la réalité dite objective,
et le facteur connu, le moi.’ (IV, 183) Hij omschrijft het werk van Campendonk dan ook als ‘une
expression mythique’1, omdat het aan het wezenlijke criterium daarvoor voldoet: ‘fixer la vision
fantasmatique’2. De empirie wordt in de fantasmatische voorstelling op het doek naar het mythische
opgetild:
Une pipe peinte par Campendonk est à l'objet pipe ce que le Minotaure est au fils de
Minos. Elle n'est pas un symbole, mais, selon le sujet, l'expression réelle de la relation
entre l'objet et le moi.3
Van Ostaijen schrijft aan het fantasma twee eigenschappen toe die van belang zullen blijken voor de
door de criticistische conceptie gemotiveerde techniek. De synthese van de verbeeldingskracht
resulteert in eerste instantie in de constructie van een vereenvoudigd, ‘primitief’4 beeld. Ze doet dat
door abstractie te maken van alle toevallige, empirische elementen. Zo schrijft Van Ostaijen over de
(fantasmatische) visie van de Beierse boerenschilders: ‘L'accidentel ne trouve pas de place dans leur
vision. Leur vision est toujours synthétique [...] ils ne voient que le mécanisme primitif des choses5.
Tevens is het fantasma een ‘gedecontexteerde’, uit de empirie geïsoleerde voorstelling: ‘Le sujet
s'est concentré dans une extériorisation optique. Il se résoud dans cette vision d'un phénomène ordinaire,
qui, de ce fait, se crée sa forme limitée et isolée, c'est-à-dire nécessaire.’6 Zoals we zullen zien, maken
de procédés van de vereenvoudigde voorstelling en de isolering van de dingen deel uit van het technisch
arsenaal van de ‘criticistische’ schilder.
Maar voor we Van Ostaijens ideeën over de met een criticistische conceptie samenhangende
technische realisering kunnen behandelen, moeten we onze bespreking van zijn fantasmatheorie en
de vergelijking ervan met Kants kennisleer afronden. Zoals we hebben gezien kan het fantasma enkel
tot stand komen met de medewerking van een bovenzinnelijk subject. We hadden er ook op gewezen
dat Van Ostaijen zich voor die idee wellicht heeft laten inspireren door Kants leer van de
transcendentale eenheid van apperceptie. Zo is Van Ostaijens subject eveneens een noodzakelijke
voorwaarde voor het
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IV, 183. Mijn cursief. Zie hierbij ook ‘Modernistiese dichters’, waar Van Ostaijen had gesteld: ‘De kunst zelve is
slechts een mythos.’ (IV, 174)
IV, 183. Mijn cursief.
IV, 183. Om gelijksoortige redenen zal Van Ostaijen in 1926 ook Breugels kunst ‘mythies’ noemen. (Cf.
IV, 345-346) Zie verder ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 257.
Van Ostaijen heeft het in dit verband trouwens over ‘l'aperception première’ (IV, 188; mijn cursief).
IV, 185. Mijn cursief.
IV, 184. Mijn cursief. Op dezelfde bladzijde komt Van Ostaijen op deze ‘visionaire isolering’ van de dingen nog
herhaaldelijk terug.
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denken van de dingen, wat impliceert dat de natuur zonder subject niet kan bestaan,1 en kan het
evenmin in de aanschouwing gepresenteerd worden.2 Toch blijkt uit een passage als de volgende dat
Van Ostaijen een ander subjectbegrip hanteert dan Kant:
le sujet est objectif au même titre que les phénomènes du monde extérieur; en même
temps, [...] ceux-ci sont, au sens kantien, subjectifs. Le sujet est dans l'objet comme l'objet
dans le sujet; ou plutôt les objets sont pour le sujet une façon de s'apercevoir. Plotin déjà
a dit: l'âme n'est pas dans le monde, mais le monde est dans l'âme. (IV, 182)
Bij Kant is de transcendentale eenheid van apperceptie niets dan ‘die blosse Form des Bewusstseins’
(KdrV A 382) - de noodzakelijke vooronderstelling van het denken van de dingen, die ertoe dient
‘alles Denken, als zum Bewusstsein gehörig, aufzuführen.’ (KdrV A 341/B 400) Deze vooronderstelling
geeft aanleiding tot de idee van de ziel, die echter ‘nichts Mannigfaltiges’ (KdrV A 340/B 398) bevat
en dus geheel inhouds- en betekenisloos moet blijven. In de zojuist geciteerde passage stelt ook Van
Ostaijen zijn ‘moi’ gelijk met ‘l'âme’. Tegelijk echter lijkt zijn subjectbegrip meer in te houden dan
alleen maar de ziel. Ook de twee andere transcendentale ideeën van Kant lijken erin opgenomen te
zijn: de idee van de wereld (‘der Inbegriff aller Erscheinungen’ (KdrV A 334/B391)) en de idee van
het oerwezen (‘das Ding, welches die oberste Bedingung von allem, was gedacht werden kann, enthält
(das Wesen aller Wesen)’ (KdrV A 334/B 391)). Zo suggereert voorgaand citaat dat het subject de
wereld, de absolute totaliteit van de verschijnselen, in zich draagt: ‘le monde est dans l'âme.’ Elders
spreekt Van Ostaijen van ‘le merveilleux objet qu'est le moi enfermant en soi une table, une bouteille’3.
Weer elders brengt hij een nuancering aan die in dezelfde richting wijst: ‘La conscience de cette
localisation du moi dans une pipe, dans une fleur (plus exactement: autour)’4. Daarnaast lijkt Van
Ostaijen het subject soms ook te zien als de uiteindelijke oorzaak, de schepper van alles wat wij
kennen, in welk geval de buitenwereld niets anders is dan een ‘manifestatie’ van het subject:
‘“l'extérieur” [...] n'est pas autre chose qu'extériorisation.’ (IV, 182) In elk geval is Van Ostaijens
subjectbegrip veel ruimer en ‘sterker’ dan dat van Kant. Het heeft er alle schijn van dat hij het
identificeert met het bovenzinnelijke tout court - een soort van absoluut en onveranderlijk Zijn dat
aan alle verschijnselen ten gronde ligt. Van Ostaijens fundamentele streven, dat een streven naar de
presentatie van het bovenzinnelijke is, is hier meer concreet een streven naar de presentatie van dit
‘subject’. Het gevolg van dit streven is dat de ‘gedachte dingen’ bij herhaling herleid worden tot ‘une
façon de s'apercevoir’ van het subject. De objecten kunnen Van Ostaijen immers maar interesseren
voor zover ze naar dat ‘ik’ verwijzen: ‘Le rôle des objets est d'être le miroir du moi.’5
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Zo lezen we bij Kant dat, ‘wenn ich das denkende Subjekt wegnehme, die ganze Körperwelt wegfallen muss, als
die nichts ist, als die Erscheinung in der Sinnlichkeit unseres Subjekt und eine Art Vorstellungen desselben.’ (KdrV
A 383)
‘es ist aber mit dieser Vorstellung nicht die mindeste Anschauung verbunden’ (KdrV A 350). Zie verder ook KdrV
B 407.
IV, 182. Mijn cursief.
IV, 182. Mijn cursief.
IV, 182. Elders schrijft Van Ostaijen: ‘ce n'est pas le phénomène qui importe, mais bien la possibilité de l'aperception
du phénomène’ (IV, 183).
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De belangrijkste inspiratiebron van Van Ostaijens neiging tot een ‘sterker’ subjectbegrip dan dat van
Kant, is ongetwijfeld de filosofie van Friedlaender, bij wie het subject wordt opgevat als een
ongedifferentieerde schoot (‘Schoss’1) van onuitputtelijke mogelijkheden buiten tijd en ruimte,2
waarvan de zinnelijke werkelijkheid op elk moment weer een andere veruitwendiging (‘extériorisation’),
een nieuwe ‘manifestatie’ is.3 Van Ostaijen beroept zich in deze ‘Heinrich Campendonk’ trouwens
expliciet op Friedlaender, zij het in een andere context dan in de eerste versies. Daar had hij het in
verband met diens theorie van de complementaire polariteiten expliciet over Friedlaender4 of tenminste
over diens Schöpferische Indifferenz (cf. IV, 151). In de overeenkomstige passage uit de derde versie
wordt Friedlaenders naam geschrapt en spreekt Van Ostaijen niet langer van de ‘indifférence créatrice’
(IV, 136), maar van ‘cette individualité spirituellement indifférentielle’ (IV, 185). Nieuw is daarentegen
de passage waaruit we hierboven al een fragmentje citeerden:
Apprenez à connaître, nous dit Friedlaender, le néo-kantien d'après Marcus, ‘qu'il n'existe
pas autre chose que des merveilles. Mais l'ordre régulier par lequel l'éternelle merveille
créatrice se manifeste objectivement, la fait paraître non-merveilleuse.’5
Alleen al het feit dat Van Ostaijen Friedlaender hier, en voor het eerst, als ‘néo-kantien’ omschrijft,
suggereert dat deze laatste een belangrijke bemiddelende rol heeft gespeeld in Van Ostaijens
Kantreceptie. In elk geval vinden we ook bij Friedlaender de opvatting terug van de wereld van de
zinnen als een manifestatie, een zich-objectiveren van het (bovenzinnelijke) subject. Deze opvatting
impliceert een ambivalente houding tegenover de buitenwereld. Die wordt immers enerzijds
gedegradeerd tot een teken van het subject, dat dan zelf fungeert als ‘een transcendentaal betekende’
- ‘een hogere en diepere werkelijkheid die op zichzelf gegeven is en achter het lichamelijk supplement
ligt.’6 Anderzijds is ze van wezenlijk belang en onmisbaar voor het subject als een ‘supplément
originaire’: ‘het [supplement] produceert en stelt een aanwezigheid in; pas door het supplement kan
de afwezigheid van het aanwezige zinvol worden.’7 Friedlaender blijkt zich in zijn
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S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 127.
Friedlaender spreekt dan ook van ‘das illokale Individuum’ (Schöpferische Indifferenz, 360; mijn cursief). Zie
hierbij verder ook Ter inleiding 2.2.
Zo bijvoorbeeld al op de openingsbladzijde van de Schöpferische Indifferenz, waar Friedlaender wijst op ‘die
Identität des weltschöpferischen Prinzips mit dem eigenen Inneren’ (3) - anders gezegd, met ‘der schöpferischen
Exorbitanz des Subjekts’ (3). Zie verder onder andere ibidem 360 en 425; en Ter inleiding 2.2.
Friedlaender verwijt Kant trouwens expliciet dat hij ‘die Macht des noumenalen Ich gegenüber den Phänomenen
unterschätzt: seine Fähigkeit, aus einer Bedingung zum aktiv tätigen Beherrscher zu werden.’ (P. Cardorff,
Friedlaender (Mynona) zur Einführung, 31) Zie verder ook ibidem 43-44; S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz,
242-243; en A. Blokhuis, De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen, 147.
Cf. IV, 136. Zie ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 222; en Ter inleiding 2.2.
IV, 183. Mijn cursief. Zie bij deze passage ook Ter inleiding 2.2.
P. Moyaert, Jacques Derrida en de filosofie van de differentie, 48.
P. Moyaert, Jacques Derrida en de filosofie van de differentie, 49.
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Schöpferische Indifferenz van deze ambivalentie scherp bewust te zijn.1 Een gelijksoortig bewustzijn
kunnen we ook bij Van Ostaijen terugvinden, en dat overigens niet alleen hier, maar ook in andere
kritisch-theoretische en zelfs creatieve teksten. In steeds weer andere varianten formuleert de late
Van Ostaijen daar de idee van een radicale ‘andersheid’ (hier: het ‘subject’) die zich enkel in
‘supplementen’ (hier: de ‘fantasmatische voorstellingen’) kan manifesteren omdat ze zelf nooit tot
presentatie kan worden gebracht.2
Dat Van Ostaijen een, voorzichtig gezegd, zeer ‘ruim’ subjectbegrip hanteert, valt ook op te maken
uit het feit dat hij een hele waaier van termen gebruikt die hij als synoniemen voor ‘subject’ blijkt te
beschouwen. Zo heeft hij het over ‘le moi’ (IV, 183), ‘le moi apercepteur’ (IV, 181), ‘le moi kantien’
(IV, 181) en ‘la possibilité de l'aperception du phénomène’ (IV, 183) - allemaal termen die goed met
Kants transcendentale eenheid van apperceptie in overeenstemming te brengen zijn. Daarnaast
identificeert hij (al dan niet met Kants transcendentale idee in het achterhoofd) het subject ook met
‘l'âme’3 en ‘l'esprit’4. Elders omschrijft hij het subject vreemd genoeg als ‘le moi biologique’ (IV,
181), een term die op Marcus’ leer van de ‘exzentrische Empfindung’ geïnspireerd kan zijn.5 Zoals
we zagen spreekt hij, onder verwijzing naar Friedlaender, ook van ‘l'éternelle merveille créatrice’
(IV, 183). En waar hij het over de Beierse boerenschilders heeft, ruilt hij zonder veel moeite de term
‘subject’ in voor ‘God’: ‘Tout ce qui se manifeste dérive de Dieu et est réel; tout est mystérieux et
réel parce que tout dérive de Dieu et Dieu est la réalité inintelligible.’6
Deze hybridische terminologie is typerend voor dit derde Campendonkopstel, dat berust op een
theoretische onderbouw die niet anders dan een amalgaam kan worden genoemd - ‘een samenraapsel
[...] van allerlei reeds bestaande filosofieën’7, en inzonderheid van de ‘filosofieën’ van Kant,
Friedlaender, Marcus en de theoretici van de ‘pittura
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Zo noemt hij enerzijds ‘die Physis nur die oberflächliche Symptomatik der individualen, des Vollwillens, des
Individuums’ (Schöpferische Indifferenz, XXVII), maar wijst hij er anderzijds ook op dat het bovenzinnelijke
‘Individuum’ afhankelijk is van de dingen om zich te veruitwendigen: ‘ohne das Ausgebären der Unterschiede
bleibt seine selige Schwangerschaft fruchtlos.’ (Ibidem 13) Of nog: ‘Zwar ist das Aussen somit in Abhängigkeit
vom selbstherrlichen Innern gebracht: aber doch so, dass, ohne die veräusserlichende Differenzierung, das Innere,
trotz seiner Allmacht, paralysiert bliebe.’ (Ibidem 10) Friedlaender verzet zich dan ook tegen een ‘steriler Idealismus’
(ibidem 166), dat het ‘Diesseits’ zonder meer afwijst. Zie hierbij verder ook ibidem XVI, 32, 122, 127, 131, 166-167,
182, 333 en 342; en Ter inleiding 2.2.
Cf. hierbij ook Hoofdstuk 4.2.2.
IV, 182. Die identificatie vinden we overigens ook bij Friedlaender. Zie b.v. Schöpferische Indifferenz, 61. Ook
Blokhuis wijst op deze identificatie van ‘subject’ en ‘ziel’ bij Friedlaender. (Cf. Het leger en de liefde, 271)
IV, 183. Ook Friedlaender gebruikt ‘Geist’ als synoniem van ‘Subjekt’. (Cf. Schöpferische Indifferenz, 131)
Marcus had zijn opstel over de waarneming immers minder als een transcendentaal-filosofische dan wel als een
natuurwetenschappelijke studie bedoeld. (Cf. hiervoor Exzentrische Empfindung, 5; en Ter inleiding, 2.3.)
IV, 185. Ook hierin stemt Van Ostaijen overeen met Friedlaender, die herhaaldelijk op de ‘goddelijke’ (want:
‘schöpferische’) kwaliteiten van het absolute subject wijst. Zie hiervoor Schöpferische Indifferenz, XXX, 5, 75 en
192; Kant und die Freiheit nach Ernst Marcus, 146; en P. Cardorff, Friedlaender (Mynona) zur Einführung, 43.
A. Blokhuis, De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen, 49.
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metafisica’1. Die vaststelling dwingt ons ertoe de overeenkomsten tussen Kants ideeën over het subject
en de verbeeldingskracht, enerzijds, en die van Van Ostaijen, anderzijds, te relativeren.
Daar staat tegenover dat Van Ostaijen met Kant een zeer fundamentele bekommernis deelt. Zoals
we weten Kant herinnert in de eerste Kritik nadrukkelijk aan de grenzen van het domein van het
verstand. Zoals we al herhaaldelijk hebben gezien is het deze aanmaning die tot op grote hoogte de
aantrekkingskracht verklaart die Kants filosofie op Van Ostaijen uitoefent.2 Door het verstand zijn
eigen domein toe te wijzen, verzet Kant zich tegen ‘dem seelenlosen Materialism’ (KdrV B 421),
zonder zich daarom meteen in een ‘für uns im Leben, grundlosen Spiritualism herumschwärmend zu
verlieren’ (KdrV B 421). De functie die Van Ostaijen aan het fantasma toekent, is met dit kritische
‘op-zijn-plaats-zetten’ van het verstand en daarmee ook het omheinen van het domein van het kenbare
en het presenteerbare in overeenstemming. Van Ostaijen is immers in de eerste plaats in het fantasma
geïnteresseerd omdat het verwijst naar dat onkenbare ‘iets’ dat ‘geenzijds der zinnekim’ ligt - een
radicale ‘andersheid’, het ‘subject’, het ‘goddelijke’ - en daarmee naar een ‘Gebiet’ dat voor het
verstand ontoegankelijk moet blijven.
Het besef dat het fantasma enkel tot stand kan komen met de medewerking van een onpresenteerbaar
‘ik’, maakt het mysterieus: ‘seul le mot mystère convient à la relation qui existe entre les phénomènes,
l'aperception et la conception’ (IV, 181). Of nog: ‘L'aventure du moi en face des phénomènes est
infiniment plus mystérieuse que l'aventure d'Aladdin’3. De ervaring van die mysterieuze kwaliteit
komt echter alleen tot stand als men beseft dat de ‘gedachte dingen’ producten zijn van het afwezige
subject. Pas dan kan men de werkelijkheid zien in het licht van de geest en er het wonder van ervaren:
Situer l'extérieur dans la conscience de l'extériorisation, c'est spiritualiser cet extérieur
empirique, la matière. Aussitôt qu'on aura vu selon cette vision, ne fût-ce qu'une seule
fois, on ne cherchera pas d'autres merveilles que la réalité même: le merveilleux objet
qu'est le moi enfermant en soi une table, une bouteille.4
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De eerste (Franse) ‘Heinrich Campendonk’ werd afgedrukt in een nummer van Valori Plastici waarin ook een opstel
van Carrà over Picasso stond afgedrukt en ‘11 schilderijen en tekeningen van Carlo Carrà [...] gereproduceerd
waren’ (G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 423). Blokhuis heeft echter aangetoond dat Van Ostaijen
ook nog andere nummers van dit huisorgaan van de ‘pittura metafisica’ moet hebben gekend. (Cf. De fantasmatische
wereld van Paul van Ostaijen, 45-46 en 49-50) Voorts wordt in zijn briefwisseling met Stuckenberg een ontmoeting
gememoreerd met Mario Broglio, de stichter van Valori Plastici. Het is deze ontmoeting die zou leiden tot de
opdracht voor het eerste Campendonkopstel. (Cf. F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 115-116, 120-121, 126-127
en 130)
Cf. hierbij onder meer Hoofdstuk 2.2., Hoofdstuk 3.1. en Hoofdstuk 4.1.
IV, 181. Over het mysterie van de in hun afhankelijkheid van het bovenzinnelijke subject gedachte dingen zie ook
S. Friedlaender, Schöpferische Indifferenz, 10, 121, 147, 165, 328 en 335.
IV, 182. Mijn cursief. Een oproep tot een gelijksoortig besef keert ook terug bij Friedlaender, die wil dat
we ons bewust worden van ons eigen ‘subject’ als schepper van de dingen: ‘Dieses Unterscheidende,
Herrschende, Richtende vergisst sich leicht selber [...] Diese tiefe Selbstvergessenheit soll aufhören.’
(Schöpferische Indifferenz, XXVII) Zie verder ook Ter inleiding 2.2.
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Inzicht in het mechanisme van de waarneming is dus een noodzakelijke voorwaarde voor de
‘fantasmatische ervaring’. Hoe men zich zo'n ervaring moet voorstellen, probeert Van Ostaijen als
volgt duidelijk te maken:
Quiconque a conscience de cet état de notre connaissance, n'est plus capable d'apercevoir
les choses séparées de leur aspect fantasmatique, c'est à dire qu'en voyant une table, il
apercevra en même temps le phénomène de son extériorisation.1
Anders gezegd, in de waarneming verbinden we een individuele voorstelling van een particulier object
met het synthetisch voorstellingsbeeld (‘le phénomène de son extériorisation’) van dat object. Het
zien van een welbepaalde tafel, bijvoorbeeld, roept het synthetisch voorstellingsbeeld van een tafel
op. Dit beeld is een product van het onzichtbare ‘ik’ dat zich de dingen denkt. Voor wie dit beseft,
wordt de waarneming tot een ‘fantasmatische ervaring’. Van Ostaijen licht dit toe met het bekende
voorbeeld van zijn ‘Geranienerlebnis’2:
C'est un géranium laque de garance, encadré d'une croisée émeraude, que j'ai aperçu
lorsque pour la première fois j'ai vu selon cette vision, conscient de ce qui m'advenait.
N'ai je pas eu la sensation d'être comme une lanterne magique dont les rayons se briseraient
sur les objets en soi: géranium et croisée? Mais ce que j'apercevais, c'était bien, à
l'extrémité des rayons de la ‘lanterne’, l'image qu'elle projetait sur l'écran.3
Deze passage levert nu nog weinig raadsels op. Het waarnemen van de concrete, individuele geranium
wordt voor Van Ostaijen tot een ‘fantasmatische ervaring’ doordat de zintuiglijke indruk als prikkel
fungeert die het door de verbeeldingskracht geproduceerde synthetische voorstellingsbeeld van het
object ‘geranium’ ‘uitlokt’ en doordat men zich ervan bewust (‘conscient de ce qui m'advenait’) wordt
dat dit beeld het product is van een verborgen subject. Van Ostaijen vergelijkt de positie van het
subject daarbij met die van een ‘lanterne magique’, die eveneens beelden produceert maar zelf nooit
‘in beeld komt’. In een reeds geciteerde passage uit ‘Heinrich Campendonk’ staat trouwens een
hiermee overeenstemmende vergelijking, te weten van het ‘ik’ met een regisseur, en van de dingen
met personages. Ook hier vindt de activiteit van het ‘ik’ enkel ‘achter de schermen’ plaats, terwijl
wat er op de scène gebeurt, er toch de onmiskenbare sporen van draagt.
Het bewustzijn dat de werkelijkheid zoals we die waarnemen, afhankelijk is van een onpresenteerbaar
subject, is dus een onontbeerlijke voorwaarde voor de fantasmatische
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IV, 183. Zie bij deze passage ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 275.
Dit ‘Geranienerlebnis’ vormde de aanleiding tot het gedicht ‘Winter’, en komt ook ter sprake in brieven aan Emmeke
en Campendonk uit de eerste maanden van 1922. Zie hierbij G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie,
461-464 en 530; en A. Blokhuis, De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen, 38-39.
IV, 183. Zie bij deze passage ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 275. De idee van een beeld ‘à
l'extrémité des rayons’ kan geïnspireerd zijn door Marcus, voor wie elk optisch beeld realiter ‘am
peripherischen Ende dieser exzentrischen Undulation’ (Exzentrische Empfindung, 22) moet worden gesitueerd.
Zie hierbij verder ook ibidem 11 en 20-23; A. Blokhuis, De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen,
43-44; en Ter inleiding 2.3.
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ervaring. In de alledaagse waarneming blijft dat bewustzijn echter meestal achterwege en domineert
de ervaringsroutine. Om die ‘ordre régulier’ (IV, 183) te doorbreken is volgens Van Ostaijen een
schokeffect nodig, dat met name tot stand kan worden gebracht door het onverwacht optreden van
een contrast: ‘Des contrastes isolent un phénomène déterminé de l'extériorité environnante. Par
l'addition imprévue d'un contraste, une banale apparition se transforme en vision.’1 Het contrast isoleert
het fenomeen niet alleen, het synthetiseert het tegelijk, doordat het ‘les aspects multiples’ (IV, 186)
elimineert.
Van Ostaijens theorie van de waarneming levert hem ook het fundament voor zijn afwijzing van
de artistieke concepties van impressionisme en naturalisme. Die hebben immers allebei, zij het om
verschillende redenen, geen oog voor de rol van de verbeeldingskracht in de waarneming: ‘Le peintre
naturaliste ou impressioniste n'aperçoit pas son imagination sur le même plan que les phénomènes
du monde extérieur; pour lui, son imagination ne rentre pas dans la catégorie des phénomènes.’ (IV,
181) De naturalist is enkel geïnteresseerd in de buitenwereld en realiseert zich niet dat het ‘ik’ van
wezenlijk belang is voor de waarneming. De impressionist beseft dat wel, maar diens ‘ik’ blijft
individueel en toevallig en kan bijgevolg de dingen niet ‘denken’:
En ajoutant au simple phénomène sa conception individuelle, ce peintre représente une
réalité tronquée: de sorte que le phénomène même reste incomplet; l'addition du
phénomène et du moi ne saurait y obvier, parce qu'il est impossible d'additionner ou de
soustraire ces deux valeurs. (IV, 182)
De schilder met een ‘criticistische’ conceptie, daarentegen, ‘aperçoit, en même temps que le soi-disant
phénomène objectif, l'acte de recréer que son imagination vient d'accomplir’ (IV, 182). Van een
dergelijke conceptie getuigt het werk van Campendonk. Volgens Van Ostaijen vindt men bij
Campendonk immers ‘la connaissance du mystère de la connaissance’ (IV, 181) - het besef dat de
fenomenen ‘n'existent, pour moi, que par moi.’ (IV, 182) Het gevolg hiervan is dat ‘l'oeuvre de
Campendonk révèle l'aspect fantasmatique des choses et la relation fantasmatique entre les phénomènes
et le moi apercepteur’ (IV, 181). De objecten op zijn doeken, zijn geen naturalistische af-beeldingen,
maar fantasmatische voorstellingen, zodat ze dan ook de mysterieuze kwaliteit van het fantasma
hebben. Op die manier meent Van Ostaijen te kunnen verklaren waarom ‘le public allemand ait cru
pouvoir constater dans l'oeuvre de Campendonk la représentation d'un monde mystérieux et féerique’
(IV, 181).

2. De techniek
Die toch nogal forse klemtoon op de ‘représentation’ van het fantasmatische lijkt Van Ostaijen wel
in een tegenstrijdigheid te verstrikken. Met name in de eerste bladzijden van ‘Heinrich Campendonk’
wekt hij herhaaldelijk de indruk dat hij het schilderij ziet als een re-

1

IV, 184. Zie bij deze passage ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 256; en J.C. van Aart, Kleurnamen in Paul
van Ostaijen's poëzie III, 425-426.
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presentatie, een simpele af-beelding van het fantasma, onder meer door uitspraken als: ‘Le peintre
chez qui [...] le criticisme est une façon de voir, représente de façon exacte la réalité nécessairement
subjective.’1 Of: ‘L'oeuvre artistique [...] doit fixer la vision fantasmatique’ (IV, 183). De visie die
aan het schilderij voorafgaat, interesseert hem op dit punt in zijn betoog duidelijk meer dan de door
die visie gemotiveerde techniek: ‘Ce n'est donc pas en premier lieu par sa façon de peindre les objets
que se distingue l'oeuvre de Campendonk, mais par cette façon de penser les choses’ (IV, 183). Zo
zou men kunnen gaan denken dat Van Ostaijen in deze ‘Heinrich Campendonk’ een halfslachtig,
gemodificeerd realisme voorstaat, vooral omdat hij beklemtoont dat alleen de ‘criticistische’ conceptie
borg staat voor een ‘waarheidsgetrouwe’ voorstelling van de werkelijkheid:
Représenter l'extérieur sans l'extériorisation équivaut à la représentation d'une fausse
réalité: imprimer des billets de banque sur du papier de journal. Peindre cet extérieur
multiplié avec la conscience qu'il n'est pas autre chose qu'extériorisation, c'est peindre
vrai2.
Toch blijkt dat de technische middelen die hij bij Campendonk aantreft en voor ruimer gebruik
aanprijst, met realisme weinig vandoen hebben. Zoals hij dat in ‘Modernistiese dichters’ al deed voor
de poëzie, zo gaat Van Ostaijen in dit derde Campendonkopstel voor de schilderkunst op zoek naar
een technisch arsenaal dat weliswaar gemotiveerd is door de ‘criticistische’ visie, maar verder autonoom
kan procederen.3
Ook in het derde Campendonkopstel blijkt Van Ostaijen visie en technische realisering dus als
scherp van elkaar te onderscheiden ‘momenten’ op te vatten. Daarbij wordt al snel duidelijk dat hij
zich de overgang van ‘visie’ naar ‘uitdrukking’ allerminst als onproblematisch voorstelt. Bij
Campendonk verloopt die overgang optimaal, maar vanzelfsprekend is dat kennelijk niet: ‘Le
mécanisme de la vision s'efforçant vers l'expression ne laisse pas de traces sur le tableau.’4 De bedoeling
is weliswaar dat de genese van het schilderij van een visonair moment vertrekt, maar niet dat dat
moment met de traditionele middelen van het realisme wordt uitgedrukt, als het zo ‘getrouw’ mogelijk
weer te geven ‘onderwerp’ van het schilderij. In dat laatste geval zou het kunstwerk herleid worden
tot de re-presentatie van een primair (visionair) moment, en zou de technische, formele kant van het
kunstwerk hooguit een secundaire, puur instrumentele functie toegewezen krijgen. Van Ostaijen kent
aan de uitdrukking daarentegen juist een grote autonomie toe. Het kunstwerk dient in zijn ogen het
gevolg te zijn van de ‘spontaneïteit’ van zekere technische middelen, die echter wel verbonden moeten
zijn met een visionair moment waaraan ze hun motivatie en samenhang ontlenen. Het resultaat is een
kunstwerk dat een zelfstandige

1
2
3
4

IV, 182. Mijn cursief.
IV, 182. Mijn cursief.
In het eerste Campendonkopstel spreekt Van Ostaijen daarom ook van de ‘ontindividualisering’ van het kunstwerk.
(Cf. IV, 136)
IV, 184. Verderop in de tekst komt hij hier overigens op terug: ‘Son tableau n'expose pas les difficultés de
l'interprétation de la vision.’ Ook bij de Beierse boerenschilders stelt de overgang geen problemen, en is er geen
‘trace du processus parcouru’ (IV, 185). Zoals we hebben gezien wijst hij er in ‘Modernistiese dichters’ echter op
dat veel van de naar gemeenschapskunst strevende kunstenaars ‘dit streven slechts gebrekkig lokaliseren’ (IV, 174).
Zie hierbij verder Hoofdstuk 4.3.
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‘microcosme’1 vormt - ‘Comme une maison achevée’ (IV, 184) - en geen ‘équivalent dans la nature’
(IV, 188) heeft. Ook de figuratieve elementen vervullen in het kunstwerk enkel een picturale functie:
‘Ils n'existent que par les rapports du tableau; tout en étant la cause, ils sont déterminés par l'effet.’2
Zoals we hebben gezien, produceert de verbeeldingskracht volgens Van Ostaijen ‘fantasmata’ een soort van synthetische voorstellingsbeelden. De technische middelen die Van Ostaijen in ‘Heinrich
Campendonk’ aanprijst, moeten een soort van mimicry vormen van deze activiteit van de
verbeeldingskracht. Een eerste dergelijk procédé is dat van de vereenvoudigde voorstelling. Van
Ostaijen blijkt de synthese van de verbeeldingskracht in hoofdzaak te zien als een reductie en eliminatie,
en dus als een vereenvoudiging. Deze activiteit motiveert het procédé van een vereenvoudigde
voorstelling en ‘une construction élémentaire et simplifiée’ (IV, 190) in de uitdrukking. Het verband
tussen het ‘denken van de dingen’ en dit procédé wordt door Van Ostaijen zelf gelegd:
Penser les choses, c'est les styliser; c'est réaliser, avant la lettre, le style qui, selon Max
Jacob, est l'extériorisation par des moyens choisis. [...] Styliser c'est simplifier [...] Par
sa façon de penser les choses, en mettant dans la nature cette nécessité subjective,
corrélative de sa conception critique, Campendonk stylise, avant la lettre, son tableau.
(IV, 183)
Ook elders in de tekst laat Van Ostaijen duidelijk blijken dat hij de vereenvoudiging als een technisch
equivalent voor de fantasmatische visie of de ‘aperception première’ ziet:
La surprise devant la réalité inconnue ne laisse aucune place aux aspects multiples de la
réalité passagère. Elle doit s'exprimer par l'élémentaire et ce primitivisme qui est
l'équivalent de l'aperception première. Ces qualités sont parallèles, dans le plan expressif,
à la surprise dans le plan visionnaire. L'expression dans l'oeuvre de Campendonk semble
être toute préparée dans la vision, sans synthèse éliminante. Ayant devant lui le fait
concret de l'expression - le tableau - le spectateur n'est pas tenté de suivre une voie
inductive pour arriver au contenu spiritualiste. Le schématique dans l'expression s'identifie
avec le surprenant dans la vision.3
Deze passage laat opnieuw duidelijk zien dat Van Ostaijen visie en uitdrukking als twee radicaal
verschillende momenten ziet. Met die opvatting bevrijdt hij, net zoals hij dat in ‘Modernistiese dichters’
doet, de uitdrukking van haar ondergeschikte rol. Ook hier blijft de rol van de visie immers beperkt
tot die van motivatie van de techniek. Het visionaire moment zelf is in het kunstwerk niet aanwezig.
Het kán er ook niet in gepresenteerd worden. Hooguit kan het de keuze van zekere technische middelen
mede bepalen. In die zin kan men dan inderdaad zeggen dat de visie de uitdrukking voorbereidt:
‘L'expression [...] semble être

1
2

3

IV, 184. Elders noemt hij het kunstwerk ‘une réalité sans rapports avec la réalité extérieure; un organisme aussi
réel qu'une fleur’ (IV, 188).
IV, 188. Zie ook IV, 191, waar Van Ostaijen n.a.v. Campendonks ‘Nu avec un Pierrot et un voilier’ schrijft:
‘Manifestement, les corps n'y sont, malgré la concentration en eux-mêmes, qu'éléments, dépourvus de vie individuelle,
n'existant que par l'entité du tableau.’
IV, 185. Mijn cursief.
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toute préparée dans la vision’. Dit verklaart tevens waarom Van Ostaijen schrijft dat Campendonks
doeken de toeschouwer er niet toe verleiden om ze terug te voeren op hun ‘contenu spiritualiste’. De
visie is immers eerst ‘vertaald’ in een stel technische middelen, dat dan autonoom het schilderij tot
stand brengt. Een dergelijke ‘vertaling’ leveren volgens Van Ostaijen ook de Beierse boerenschilders:
Leur expression n'est pas un effet: ils traduisent simplement leur vision qui est en même
temps expression. Mais ils ne voient que le mécanisme primitif des choses et ne
connaissent que l'expression schématique. (IV, 185)
Waar de activiteit van de verbeeldingskracht in Kants eerste Kritik het zintuiglijk materiaal voorbereidt
op verdere verwerking door het verstand, bevrijdt Van Ostaijen het fantasma juist van de legislatuur
van het verstand. Doordat de verbeeldingskracht het fantasma aan de wisselvallige empirie onttrekt,
wordt het - zo suggereert Van Ostaijen - meteen ook onttrokken aan de gedetermineerdheid van die
empirie door de natuurlijke causaliteit en gehoorzaamt het aan de eigen wetten van de menselijke
geest. Van Ostaijens aldus opgevatte fantasmabegrip laat zich dan ook geheel in overeenstemming
brengen met het pleidooi dat Van Ostaijen in ‘Modernistiese dichters’ hield voor een visie en een
uitdrukking die de dwang van verstand, logica en categorieën naast zich neerleggen.
Ook de isolering van het fantasmatische voorstellingsbeeld door de verbeeldingskracht vindt zijn
equivalent in de technische realisering: de elementen van het criticistische kunstwerk staan geïsoleerd
van elkaar en geïsoleerd van de buitenwereld. Zo corresponderen de figuratieve elementen in
Campendonks schilderijen net zomin als het fantasma met particuliere objecten. De relaties die zij
met elkaar onderhouden, worden niet bepaald door de natuurwetten, maar zijn oorspronkelijk en puur
formeel - ‘relations picturales et architectoniques’ (IV, 186). Ze worden al evenmin voorgesteld als
behorend tot de empirische, natuurlijke ruimte. Hun onderlinge verhouding is een zuiver
schilderkunstige, en de ruimte is wat zij is: lege ruimte, duidelijk te onderscheiden van wat Van
Ostaijen elders de ‘natuurlike ogeruimte’ (IV, 346) noemt. Kortom: ‘Son espace est fiction’ (IV, 188).
Campendonks objectenwereld is nadrukkelijk geen spiegel van de natuur: ‘dans les tableaux de
Campendonk, les simples objets sont maintenus à l'état de relation entre eux, pour ainsi dire sans
qu'ils aient leur place dans un milieu biologique.’1 Van Ostaijen komt hier trouwens keer op keer op
terug: ‘Les corps des tableaux de Campendonk sont situés dans un espace pictural; en dehors du
tableau, ils n'ont pas d'existence.’ (IV, 188) Of nog:
Ils sont en place, ils y restent. [...] Dans le monde extérieur ils se tromperaient de route.
Les objets de Campendonk sont pareils à des hommes que quelqu'un aurait par erreur
placés dans un aquarium. S'y trouvant bien, ils ont désappris les usages du monde qui
leur était propre. (IV, 189-190)

1

IV, 185. Zie in dit verband ook ‘Et voilà’: ‘de vormen, die samen het organisme-kunstwerk zijn, zijn losgerukt van
alle andere relaties; losgerukt de objektieve vormen van haar empiriese samenhang’ (IV, 129-130). Zie ten slotte
ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 257.
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De dingen op het doek gehoorzamen bijgevolg al net zomin als het fantasma aan de dwang van de
natuurwetten: ‘les lois naturelles régissant les corps ne sont pas valables pour les corps picturaux que
crée Campendonk. Son espace est fiction; il ne prétend à aucune analogie avec l'espace scientifique.’
(IV, 188)
In Campendonks schilderijen staan de dingen meestal ook volkomen geïsoleerd op het doek, van
elkaar gescheiden door lege ruimte - ‘L'espace séparant les corps’ (IV, 187). Van Ostaijen vergelijkt
Campendonk in dit verband met middeleeuwse schilders als Ugolino da Siena, Taddeo Gaddi en Fra
Angelico, omdat ook in hun werk ‘les corps se trouvent immédiatement dans un espace vide dont la
fonction n'est nullement de coordonner les éléments.’ (IV, 188) Bij Gaddi, bijvoorbeeld, ‘l'espace
n'est expressif que parce qu'il représente [...] un vide, sans réaction.’ (IV, 189) En de personages op
een doek van Fra Angelico ‘ne sont que des corps placés l'un à côté de l'autre’ (IV, 189). Zelfs waar
de dingen elkaar raken of snijden, behouden ze toch hun ‘aseïteit’ - ‘l'aséité des objets en soi’1 tegenover elkaar:
là où des corps se joignent, par exemple, un homme tenant une fleur, l'acte matériel de
tenir, la jonction se trouve à peine exprimée. L'homme ne tient pas la fleur; la fleur est
dans sa main. (IV, 189)
Ook Van Ostaijens voorkeur voor een geprononceerde en krachtige tekening - ‘d'une solidité
consciemment accentuée’ (IV, 188) - hangt samen met het streven naar het isoleren van de figuratieve
elementen op het doek. En ook hier legt Van Ostaijen expliciet het verband tussen de conceptie en
dit aspect van de techniek: ‘Le dessin qui aidera à exprimer ce mystère doit être solide comme les
choses perçues selon l'aperception première’ (IV, 188). Van impressionistisch flou, dat wil zeggen
van het opofferen van ‘la totalité et la solidité des objets’ (IV, 186), is bij (de rijpe) Campendonk geen
sprake. De ‘criticistische’ conceptie is gebaseerd op een onpersoonlijk subject, dat zich de dingen
denkt en aldus het (geïsoleerde, scherp afgegrensde) fantasma produceert. Het fundament van de
impressionistische conceptie, daarentegen, is een individueel subject, dat niet in staat is zich de dingen
te denken en enkel veranderlijke zinnelijke indrukken kan hebben. Dit verschil in conceptie vormt,
zoals we eerder zagen, de grondslag voor het verschil in technische realisering, meer bepaald in de
tekening. Een ander, en met het vorige verbonden, impressionistisch stijlkenmerk, te weten het creëren
van een gemeenschappelijke atmosfeer, die de elementen van het doek bij alle gescheidenheid toch
nog verenigt, is bij Campendonk doorgaans evenmin terug te vinden: ‘Quant à l'atmosphère
impressionniste, où les objets ne relèvent que d'une force secondaire, voilà bien le contraire de ce que
veut réaliser Campendonk.’ (IV, 189) En elders: ‘Aucune atmosphère spécifique n'enveloppe ces
corps; d'autre part, ceux-ci ne sont pas situés dans une atmosphère totale.’ (IV, 188-189) Het is dan
ook logisch dat Van Ostaijen aan het eind van dit essay, waar hij een beknopt overzicht geeft van
Campendonks werk, het schilderij ‘Devant l'étable’ bekritiseert precies omdat de tekening er volgens
hem

1

IV, 185. De term ‘aseïteit’ wordt ook door Friedlaender gebruikt. Zie hiervoor onder andere Schöpferische Indifferenz,
209 en 218.
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onvoldoende scherp is, zodat ‘la solidité des corps en faveur d'une atmosphère plutôt impressioniste’
(IV, 190) wordt opgeofferd.
Zoals we hierboven zagen, kan de fantasmatische ervaring van een fenomeen en de daarmee
samenhangende isolering ervan tot stand gebracht worden door een onverwacht contrast. Dit
uitgangspunt inspireert volgens Van Ostaijen het bewust gebruik van contrasten als schilderkunstig
procédé bij Campendonk:
Des contrastes isolent un phénomène déterminè de l'extériorité environnante. Par l'addition
imprévue d'un contraste, une banale apparition se transforme en vision. Les contrastes
isolent le phénomène et dès lors les contrastes deviennent les rapports positifs du
phénomène isolé. Le contraste détermine le tableau en le séparant de l'extériorité, c'est
à dire en le repliant sur lui-même. (IV, 184)
We stellen dus ook hier vast dat een puur technisch procédé - dat van de constructie van een schilderij
op basis van contrasten - volgens Van Ostaijen toch zijn drijfveer vindt in de artistieke conceptie, ook
al dient het niet om een zo getrouw mogelijke afbeelding van het visionaire moment te helpen
construeren. Integendeel, het gebruik van het ‘Prinzip des Gegensatzes’ als constructieprincipe
installeert in het schilderij een dynamiek, een causaliteit die een puur schilderkunstige is, en het
kunstwerk autonoom maakt, ‘afsnijdt’, van de buitenwereld.
Van Ostaijen wil dus een schilderkunst die zich emancipeert van de buitenwereld. Dit uitgangspunt
motiveert het gebruik van zekere technische middelen, maar evengoed het verwerpen van andere. Tot
deze laatste behoren met name de middelen waarmee traditioneel de realistische illusie wordt opgewekt
dat de afgebeelde ruimte samenvalt met of ten minste analoog is aan ‘l'espace scientifique.’ (IV, 188)
Campendonk vermijdt om die reden elke weergave van het licht van de buitenwereld, elke ‘source
de lumière extèrieure’1, en gebruikt in de plaats daarvan ‘couleurs locales’ (IV, 186). Belangrijker
nog is dat hij ook ‘la façon de peindre introduite par la Renaissance’ (IV, 186), inzonderheid de wetten
van ‘la perspective linéaire’2, afwijst. Campendonk rehabiliteert zo ‘la surface plane’3, en plaatst
daarin ‘l'un à côté de l'autre des plans et des objets à échelles diverses, sans indiquer la transition, [...]
comme s'ils étaient sur le même plan.’ (IV, 186) In Campendonks doeken bestaat geen door het
perspectief tot een eenheid gebrachte, op de ruimte van ‘un monde extérieur’ (IV, 186) geïnspireerde
ruimte, maar enkel ‘un espace pictural’ (IV, 188). Wat in die ruimte gebeurt en de causaliteit die daar
van kracht is, staat volledig los van de ‘wetenschappelijke’ ruimte en de ‘natuurlijke’ causaliteit.
Hiermee stoten we ook op het (negatieve) principe dat Van Ostaijen hanteert om eigenhandig een
picturale traditie te construeren waarin hij Campendonk kan onderbrengen: in elk van de door Van
Ostaijen aangehaalde voorbeelden gaat het om niet-realistische kunst.

1

2
3

IV, 186. Cf. hierbij ‘Et voilà’: ‘Een belichting door een vreemde lichtbron is, van het schilderij uit, toeval. Een
vreemde verlichting heeft zo min verwantschap met het schilderij als het mieregebit met het menselik organisme.
Het is vreemd en onnoodwendig.’ (IV, 131)
IV, 187. In ‘Et voilà’: ‘Het is vanzelfsprekend dat men de driedimensionaliteit niet door middel van
twee-dimensionaliteit kan weergeven.’ (IV, 130)
IV, 186. Zie ook ‘Et voilà’: ‘De basis van het geëmansipeerde kubisme in de schilderkunst is dus de
twee-dimensionaliteit van het schilderij.’ (IV, 131)
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Die eigenschap verenigt de schilderkunst van ‘les miniaturistes et les primitifs’1 uit de middeleeuwen
met de eigenzinnig ‘niet-italianiserende’ Brueghel (cf. IV, 186), al dan niet opzettelijk naïeve
schilderkunst (de Beierse boerenschilders, Rousseau) (cf. IV, 185), de ‘pittura metafisica’ van Carrà
(cf. IV, 183) en de oosterse schilderkunst (cf. IV, 187). Het heterogene karakter van deze ‘traditie’
is een gevolg van de negatieve bepaaldheid van de selectie. De genoemde voorbeelden moeten dienen
als alternatief voor het gewraakte realisme, dat afbeeldingen produceert van de door de categorieën
gedetermineerde natuur en zich derhalve niet boven de empirie verheft. Ze hebben - in Van Ostaijens
ogen - met elkaar gemeen dat ze niet geïnteresseerd zijn in het creëren van een realistische illusie,
maar een radicale ‘andersheid’ voelbaar proberen te maken. Van Ostaijens voorkeur voor een ‘naïeve’,
‘primitieve’ en in elk geval niet-realistische kunst, die uit zijn hele kritisch-theoretische werk naar
voren komt, hangt dan ook ten nauwste samen met zijn streven naar het bovenzinnelijke en zijn verzet
tegen de logica en het verstand, dat alleen het zinnelijke kan kennen.
Tot besluit willen we enkele van de bevindingen waartoe we in de loop van dit hoofdstuk gekomen
zijn, kort recapituleren.
Met Hadermann kunnen we aannemen dat Van Ostaijen zich ten laatste in 1923 als een ‘kantiaan’
is gaan beschouwen. In elk geval trekken kantiaanse opvattingen vooral vanaf dat jaar diepe sporen
in Van Ostaijens geschriften. Bij het onderzoeken van Van Ostaijens kantiaanse inspiratie zijn we tot
de vaststelling gekomen dat hij zich vooral op Kants kennisleer concentreert. Tevens hebben we erop
gewezen dat het onderdeel van de eerste Kritik waar hij zich in ‘Heinrich Campendonk’ het meest
expliciet op beroept - de transcendentale deductie, de theorie van de waarneming en de bespreking
van de verbeeldingskracht -, door hem ook het meest ‘misbruikt’ wordt. Van Ostaijen onderdrukt in
zijn behandeling hiervan alle verwijzingen naar het verstand en de categorieën, en turnt de
verbeeldingskracht om van een vermogen dat bijdraagt tot het verwerven van kennis van de
verschijnselen tot een vermogen dat ‘fantasmata’ produceert - voorstellingsbeelden die enerzijds
noodzakelijker en wezenlijker zijn dan individuele empirische voorstellingen, maar die anderzijds
onder geen beding met de idee, het absoluut-noodzakelijke oerbeeld van de dingen mogen worden
verward. Het fantasma bekleedt daardoor een middenpositie tussen het empirische en het ideële. Een
ander verschilpunt is Van Ostaijens subjectopvatting, die - allicht mede onder invloed van Friedlaender
- veel ‘sterker’ is dan die van Kant. Van Ostaijen blijft Kant daarentegen wel trouw met betrekking
tot dé basisgedachte van de kritische filosofie: de niet te overbruggen scheiding tussen verstand en
rede, empirie en idee, verschijnsel en ‘Ding-an-sich’ - een onderscheid waarmee hij zich ook al in
‘Modernistiese dichters’ vertrouwd had getoond. Het aanvaarden van dit onderscheid is van wezenlijk
belang voor de ontwikkeling van Van Ostaijens denken omdat het de idee van een niet te overschrijden
grens en daarmee ook van een radicale ‘andersheid’ en afwezigheid instelt. Met die gedachte zal hij
op uiterst vruchtbare wijze opereren in zijn late theoretische opstellen en

1

IV, 187. Zie ook IV, 186 en 189.
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in zijn poëtische praxis, waarvan ze het ‘negatieve’ (onder meer antirealistische) karakter verklaart.
Ons onderzoek naar de manier waarop Van Ostaijen zich de relatie tussen ‘conceptie’ en technische
realisering denkt, bevestigt onze bevindingen uit ‘Modernistiese dichters’: de conceptie behoort te
fungeren als de motivatie van de techniek, die vervolgens, en volgens haar eigen ‘innere
Notwendigkeit’, het kunstwerk tot stand brengt. Zo worden het gebruik van procédés als de stilering
en de isolering van de voorgestelde objecten en de algemene niet-realistische tendens in Campendonks
werk volgens Van Ostaijen gemotiveerd door diens ‘criticistische’ conceptie.
Onze bespreking van ‘Heinrich Campendonk’ is geresulteerd in een uitgebreide en complexe
lectuur, waarin desondanks, en onvermijdelijk, nog het een en ander onbesproken is gebleven.1 Voor
onze doeleinden kan ze echter volstaan. De manier waarop Van Ostaijen Kant in ‘Heinrich
Campendonk’ verwerkt, is in de loop van ons onderzoek duidelijk aan het licht gekomen: Van Ostaijen
leest de eerste Kritik hoofdzakelijk in het licht van zijn streven naar het bovenzinnelijke en onderwerpt
daarbij, indien nodig, Kants ideeën aan een grondige revisie. Omgekeerd komt Van Ostaijen steeds
meer tot het besef dat het bovenzinnelijke even onbereikbaar is als het streven ernaar in de natuur
van de rede ligt. Voor dat groeiende inzicht levert Kant hem de filosofische fundering.

1

Zo hadden we meer aandacht kunnen besteden aan het belang van Apollinaire en Cocteau voor Van Ostaijens ideeën
over de ‘verrassing’ en de ‘primitieve visie’, of aan de mogelijke inbreng van Carrà en De Chirico voor de
terminologie en de ontwikkeling van het fantasmaconcept. Zie hierover P. Hadermann, Het vuur in de verte, 259-262;
A. Blokhuis, De fantasmatische wereld van Paul van Ostaijen, 45-46; en J. Buyck, Paul van Ostaijen en de beeldende
kunsten, 52.
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Tot besluit
Na de voor de lezer vermoedelijk soms pijnlijk nauwgezette lecturen die we in dit tweede deel hebben
ondernomen, is het aangewezen om de resultaten van ons onderzoek naar Van Ostaijens ‘kantianisme’
en naar de consequenties van de assimilatie van kantiaans gedachtegoed voor Van Ostaijens denken
over het ethisch-politieke, voor zijn kunstopvattingen en voor zijn creatieve praxis nog eens
overzichtelijk en beknopt weer te geven. Dat is des te noodzakelijker omdat we bij ons onderzoek in
eerste instantie teksten hebben behandeld die tussen 1919 en (plusminus) 1925 zijn ontstaan en in
tweede instantie ook nog eens hebben verwezen naar brieven, gedichten, creatief proza en opstellen
uit het hele werk. De volgorde die we daarbij in acht hebben genomen, was geen chronologische,
maar werd ons door de interne logica van ons onderzoek naar Van Ostaijens kantianisme en de
ontwikkeling van onze lecturen opgelegd. Mag de resulterende complexiteit een ‘teken’ zijn van de
complexiteit van de behandelde problematiek zowel als van (de ontwikkeling van) Van Ostaijens
denken, tegelijk beseffen we dat de leidraad van ons betoog de lezer wel eens uit de handen kan zijn
geglipt, zodat het gevaar bestaat dat hij - zoals hij die de chaos van de enkel empirisch opgevatte
geschiedenis van de mensheid in ogenschouw neemt - een ‘Unwillen’ in zich voelt opkomen. Met
dit besluit, dat dan ook noodzakelijk vereenvoudigend zal zijn, willen we de lezer de leidraad opnieuw
stevig in handen drukken, zodat hij hiermee gewapend en wederom welgemoed de lectuur van het
derde deel kan aanvatten.

1. Van Ostaijens Kantassimilatie
‘[die Vernunft] ahndet Gegenstände, die ein grosses Interesse
für sie bei sich führen. Sie tritt den Weg der blossen Spekulation an,
um sich ihnen zu nähern; aber diese fliehen vor sie.’1
Zoals we uit enkele ‘Berlijnse’ teksten2 hebben kunnen opmaken, is Kant voor Van Ostaijen
aanvankelijk vooral de filosoof van de ‘categorische imperatief’. Vermoedelijk mede door toedoen
van Friedlaender raakt Van Ostaijen al vroeg in de Berlijnse tijd vertrouwd met een aantal
grondgedachten en -begrippen uit de Kritik der praktischen Vernunft.3 Hij lijkt echter zeer gereserveerd
te staan tegenover Kants ethiek, en dan met name tegenover Kants ideaal van het ‘autonome’ subject,
dat zichzelf een strenge plichtsbetrachting, zelfbeheersing en inperking van de ‘natuurlijke’ verlangens
oplegt. De hieraan verbonden vrijheidsidee (de ‘intelligibele vrijheid’), die zich volgens Kant
‘manifesteert’ in een niet door de ‘neigingen’ gedicteerde praxis, wordt door Van Ostaijen afgewezen,
omdat ze volgens hem niet meer is dan het instrument dat door een despotische macht wordt gebruikt
voor de bestendiging van
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KdrV A 796/B 824.
We hebben in dit verband met name verwezen naar ‘Het gevang in de hemel’ en ‘Mechtildis, die goede meid’. (Cf.
Ter inleiding 1. en Hoofdstuk 1.1.)
Cf. hierbij vooral Ter inleiding 1. en Hoofdstuk 1.1.
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de bestaande, onrechtvaardige orde. Van Ostaijens kritiek op Kants ethiek lijkt aanvankelijk dan ook
vooral geïnspireerd door zijn ‘communisme’, dat erop gericht is de bestaande samenleving te vervangen
door een samenleving die gekenmerkt wordt door de ‘tastbare vrijheid’.1
Maar ook later, wanneer Van Ostaijen toenadering zoekt tot Kant en hij in navolging van Kant de
vrijheid gaat opvatten als een idee - een begrip met een per definitie onpresenteerbaar object - blijft
hij tot op grote hoogte afwijzend staan tegenover Kants ethiek. De vrijheid ‘manifesteert zich’ volgens
de late Van Ostaijen immers niet in een praxis die blijk geeft van ‘autonomie’ en ‘zelfbeheersing’,
maar in allerlei vormen van ‘transgressie’ en ‘subversie’, met andere woorden in handelingen die
tegen vooraf gegeven wetten en regels ingaan.2 Die wetten kunnen de natuurwetten zijn. Veel vaker
echter is Van Ostaijens subversie gericht tegen allerlei maatschappelijk gesanctioneerde voorschriften
en regels van uiteenlopende ‘genres’. Dat beide bij de late Van Ostaijen het geval kunnen zijn, blijkt
onder meer uit ‘Anaïs’, waar het hoofdpersonage zich met haar ogenschijnlijk gratuite gebaar boven
haar ‘neigingen’ verheft, maar tegelijk ook ingaat tegen burgerlijke prescripties als ‘word rijk’, ‘wees
spaarzaam’, ‘koop verstandig’ en - last not least - ‘gebruik uw gezond verstand’.3 Met deze inbreuk
op het beregelde herinnert ze aan de radicale alteriteit van een niet-presenteerbare vrijheid die aan
alle regels en beperkingen ontsnapt.
Voorts hebben we erop gewezen dat Van Ostaijen de Kritik der Urteilskraft vrijwel zeker niet heeft
gekend, en dat hij derhalve ook niet vertrouwd was met de ‘Analytik des Erhabenen’. Dit vormt
trouwens een bevestiging ‘op het terrein’ van Lyotards vermoeden dat, ook al wordt het werk van de
meeste avant-gardekunstenaars gemotiveerd door de esthetica van het verhevene, er toch zelden of
nooit sprake is van een ‘direkte, empirisch beobachtbare Beeinflussung’4 door de derde Kritik.
Dat Van Ostaijen de Kritik der Urteilskraft niet heeft gekend, valt met name op te maken uit het
feit dat hij de Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen als representatief voor
Kants esthetiek beschouwt. We hebben gezien dat hij dit voorkritische opstel bijzonder negatief
beoordeelt.5 Ons onderzoek naar de motivatie van dit oordeel is met betrekking tot onze problematiek
bijzonder leerrijk gebleken. Zo sterkt het ons in ons vermoeden dat Van Ostaijen ook over de Kritik
der Urteilskraft niet erg te spreken zou zijn geweest. Wat Van Ostaijen aan de Beobachtungen zo
tegenstaat is immers dat Kant zich, op grond van zijn voorkeur voor een ‘natuuresthetica’ en voor
die vormen van de esthetische ervaring die zich in overeenstemming laten brengen met zijn altruïstische
ethiek, met kracht verzet tegen een ‘onnatuurlijke’ en radicaal ‘verheven’ kunst. Deze houding, die
ook in de Kritik der Urteilskraft is terug te vinden en die ertoe leidt dat Kant weigert om het verhevene
zonder meer tot het domein van de kunst toe te laten, is volledig in strijd met de artistieke
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Cf. hierbij Hoofdstuk 1.5. Over de ‘moderne’ kritiek op Kant, zie Deel I. Hoofdstuk 2.6.1.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.5.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.2.
J.-F. Lyotard, Das Erhabene und die Avantgarde, 160. Zie hierbij ook Deel I. Hoofdstuk 3.3. en Hoofdstuk 4.2.
Over dit oordeel zie Ter inleiding 1. en Hoofdstuk 2.1.
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opvattingen van Van Ostaijen, wiens kunst juist gemotiveerd wordt door een streven naar het
overstijgen van de empirie en wiens ethische opvattingen hem er in de eerste plaats toe aanzetten om
allusies te bedenken op het ‘andere’. Het is dan ook normaal dat Van Ostaijen een verheven,
‘onnatuurlijke’ kunst juist hogelijk waardeert.1
Was Van Ostaijen al vroeg vertrouwd met onderdelen van Kants filosofie, toch wijst Hadermann
terecht de tijd die volgt op de ‘crisis’ van 1921-1922 aan als het moment van Van Ostaijens kantiaanse
Wende.2 Zoals blijkt uit de ‘Open brief aan Jos. Léonard’, ‘Modernistiese dichters’ en het derde
Campendonkopstel begint Van Ostaijen zich immers pas vanaf 1922-1923 op Kant te beroepen als
op een onaantastbare autoriteit. Zijn enthousiasme voor Kant geldt met name enkele grondgedachten
van diens kennisleer.3 Van Ostaijen integreert deze grondgedachten in zijn eigen denken, dat daarmee
een beslissende wending neemt.
Zoals we vooral in ‘Modernistiese dichters’ hebben kunnen vaststellen valt uit de voorkeur voor
zekere begrippen en opvattingen uit de Kritik der reinen Vernunft af te leiden dat Van Ostaijen vooral
geïnteresseerd is in Kant als ‘differentiefilosoof’. Zo neemt hij Kants onderscheid tussen het verstand
en de rede over, wat impliceert dat hij voortaan uitgaat van het kantiaanse inzicht in de radicale, niet
te overbruggen heterogeniteit van de domeinen van het kenbare (het reële) en het enkel denkbare (het
ideële).4 Het hieraan verbonden bewustzijn van de onherroepelijke begrensdheid van onze kennis5
vormt, samen met de ‘metafysiese drijfveer’ en de door die drijfveer gemotiveerde, eeuwig herhaalde
‘geste’ van het reiken naar het onbereikbare,6 de grondslag van de fundamentele en onoplosbare
spanning die het late werk van Van Ostaijen kenmerkt.7 Het niet aflatende verlangen naar het overstijgen
van de natuur verklaart trouwens Van Ostaijens afwijzende houding tegenover het verstand, de logica
en de categorieën8 en zijn waardering voor de rede en overigens voor alles wat buiten het domein van
de natuur valt en dus aan de greep van het verstand en onze kennis ontsnapt.1
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Cf. hierbij Hoofdstuk 2.1.
Cf. hierbij Ter inleiding 1.
Cf. hierbij met name Ter inleiding 1., Hoofdstuk 2.1. en de inleidende alinea's bij Hoofdstuk 5.
Cf. hierbij Ter inleiding 1., Hoofdstuk 2.2., Hoofdstuk 4.1. en Hoofdstuk 5.1. Over dit onderscheid zie verder Deel
I. Hoofdstuk 2.1.1., 2.1.5. en 2.6.1.; en KdrV B XX-XXI, B XXIV-XXVIII en B 306-307.
Kant omschrijft ‘das Land des reinen Verstandes’ dan ook als ‘eine Insel, [...] durch die Natur selbst in
unveränderliche Grenzen eingeschlossen’ (KdrV A 236-237/B 294-295). Zie verder ook KdrV A 246-247/B 303,
A 259-260/B 315, A 286/B 342-343 en A 702-703/B 730-731.
Zie over deze ‘geste’ Deel I. Hoofdstuk 1.2. en Hoofdstuk 2.4.2.; en KdrV A 5/B 8 en A 263/B 295.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.2. en 2.4. en Hoofdstuk 4.2.1.
Logica en categorieën zijn immers enkel van toepassing op de natuur. Cf. hierbij onder meer KdrV A 139/B 178,
A 227-228/B 280, B 289, A 238-239/B 297-298, A 240-241/B 300, B 305, B 307-308, A 635/B 663. Van Ostaijens
verzet geldt inzonderheid de natuurlijke causaliteit. (Cf. Hoofdstuk 2.2. en Hoofdstuk 4.2.1. en 4.2.2.)
Van Ostaijens vijandige houding tegenover het verstand, de logica en de categorieën laat zich overigens ook in
latere theoretisch-kritische teksten vaststellen. Zie, bijvoorbeeld, ‘Henri Bruning en Albert Kuyle’ (1926), waar
Van Ostaijen stelt dat ‘het gedicht niet geldt door zijn verstandelike samenhang, maar wel door een relatie, die
alleen door de intuïtie als waarste waarheid begrepen wordt’ (IV, 318), en aansluitend hierbij de jonge Nederlandse
katholieke dichters een al te grote verstandelijkheid verwijt: ‘de poëzie der hollandse expressionisties-katholieke
dichters staat in scherpste tegenstelling tot deze overgave. De verstandelike struktuur van de zinnen en de beelden
laat niet toe te twijfelen aan het verdringen van de genade door de wil.’ (IV, 318) Zie hierbij verder ook Deel III.
Hoofdstuk 2.1. en 2.5.2.
Zo identificeert de late Van Ostaijen de rede niet alleen met de ‘Logos’, maar laat hij haar geregeld ook samenvallen
met het als een radicaal ‘geenzijds’ opgevatte onderbewustzijn. (Cf. Ter inleiding 2.3. en Hoofdstuk 4.1., 4.2.1 en
4.3.) Dit brengt Van Ostaijen dicht bij Lyotard, bij wie we een gelijksoortig streven hebben geconstateerd om te
herinneren aan een radicale alteriteit. (Cf. Deel I. Hoofdstuk 1.1.)
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De late Van Ostaijen wordt daarmee een werkelijk ‘criticus’ in de kantiaanse zin van het woord:
enerzijds wijst hij alle aanspraken op kennis van het bovenzinnelijke af en gaat hij de ‘transcendentale
illusie’ te lijf waar hij ze maar ontmoet;2 anderzijds verzet hij zich furieus tegen de ‘positivistische’
(‘pseudorationalistische’) neiging om alles wat niet kenbaar en ‘werkelijk’ is zonder meer af te wijzen
en aldus aan het verstand - en in aansluiting hierbij aan ernst, gezond verstand, logica en ‘nuchterheid’
- een monopoliepositie toe te kennen.3 Daarom is hij ook zo ingenomen met Kants stelling dat het
(weliswaar onvervulbare) verlangen naar kennis van het bovenzinnelijke inherent is aan de natuur
van de mens als een redelijk wezen en derhalve niet hooghartig van de hand mag worden gewezen.4
Van Ostaijen verschilt echter hierin van Kant dat hij de ‘metafysiese drijfveer’ als de motivatie van
de ‘ware’ kunst aanwijst.5
Zoals gezegd is de late Van Ostaijen er zich scherp van bewust dat het absolute nooit direct in de
aanschouwing gepresenteerd kan worden.6 Het heeft ‘eine ganz andere Regel und Ordnung, als die
Naturordnung ist’ (KdrV A 550/B 578) en kan zich in de zinnelijkheid dan ook hooguit indirect
‘manifesteren’.7 Ook een kunst die gemotiveerd wordt door de ‘metafysiese drijfveer’ kan er dus per
definitie niet in slagen om het absolute direct te presenteren. Wat ze echter wel kan doen, is proberen
om dat absolute indirect (‘symbolies’ (IV, 160)) te presenteren - om er ‘allusies’ op te bedenken. Dat
met name ‘vormeloze’ objecten uitermate geschikt zijn om als zulke allusies - en bijgevolg als
‘verhevenheden’ - te fungeren, had Van Ostaijen tot op grote hoogte uit zijn kantiaanse uitgangspunten
kunnen opmaken. Het absolute kan volgens Kant immers geen ‘vorm’ krijgen: het kan niet
gepresenteerd worden in de ruimte en in de tijd, en is al evenmin onderworpen aan beregeling door
de logica.8 Zoals we zullen zien figureert het ‘Thema der Unform’ dan ook prominent in Van Ostaijens
late werk.
Zo beschikt Van Ostaijen vanaf 1922-1923 over de kritische basis van de esthetica van het verhevene
zoals die door Kant wordt opgevat.9 Beide grondgedachten uit de eerste Kritik die we in het eerste
deel van dit proefschrift als de fundamenten van Kants verklaring van het ontstaan van het verheven
gevoel hadden aangewezen, zijn nu immers ook bij Van Ostaijen
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Cf. Hoofdstuk 1.3., Hoofdstuk 3.1. en 3.3. en Hoofdstuk 4.1. Over de kantiaanse kritiek als discipline en ontmaskering
van de transcendentale illusie zie ook Deel I. Hoofdstuk 1.5. en Hoofdstuk 2.1.5.; en KdrV A 711-712/B 739-740
en A 795/B 823.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.1., Hoofdstuk 2.1. en 2.2. en Hoofdstuk 4.1. en 4.2.1. In Deel I hadden we gezien dat ook
Lyotard zich op deze kantiaanse positie tussen ‘spiritualisme’ en ‘materialisme’ inspireert. (Cf. Hoofdstuk 1.2.)
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.2. en Hoofdstuk 4.1.; en KdrV A 5/B 8.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.2. en Hoofdstuk 4.1.
Cf. hierbij Ter inleiding 1. en 2.2.
Cf. hierbij Ter inleiding 1., Hoofdstuk 4.2.2. en Hoofdstuk 5.1.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.1.
Cf. hierbij Ter inleiding 1., Hoofdstuk 2.2., 2.4. en 2.6., Hoofdstuk 3.5. en Hoofdstuk 4.1. en 4.2.1.
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terug te vinden: het besef van de onherroepelijke begrensdheid van ons kenvermogen, en het inzicht
dat wij van nature behept zijn met het verlangen om de grenzen van het kenbare te overschrijden.1
De ‘esthetische’ reflectie van de hieruit resulterende onoplosbare spanning is het verheven gevoel.
Zoals we hebben gezien blijft Van Ostaijen ook in teksten van na 1923 geregeld naar Kant verwijzen,
en dit doorgaans met onverdeelde bewondering en instemming.2 Het zal na het voorgaande wel geen
verbazing wekken dat die instemming in vele gevallen betrekking heeft op de bewuste grondgedachten
van Kants kennisleer. Zo betreurt hij in een opstel over Floris Jespers uit 1925 dat de Vlaming
doorgaans geen belangstelling heeft voor de metafysische vragen en het streven naar het ‘Unbedingte’
(‘l'indéterminé’ (IV, 231)): ‘nous n'avons pas la nostalgie du lointain, ni cet esprit cérébral qui nourrit
les débauches spéculatives.’3 Wat voor de Vlaming geldt, geldt a fortiori voor Jespers: ‘Cet homme
est trop flamand d'aujourd'hui pour ne pas éclater de rire en face de la simple possibilité d'un malaise
métaphysique.’ (IV, 234) Het mag duidelijk zijn dat Van Ostaijen zijn eigen positie impliciet
contrasteert met die van Jespers en dat hij aan zichzelf dus wél de ontvankelijkheid toeschrijft die
noodzakelijk is voor het ervaren van ‘un malaise métaphysique’. In de begin 1927 voor het eerst
gepubliceerde ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’ laat Van Ostaijen er geen twijfel over bestaan waarin
die ‘malaise métaphysique’ bestaat. Ze wordt, zo vernemen we daar, veroorzaakt door een verlangen
naar wat buiten de grenzen van onze kennis valt - een ‘heimwee naar een vaderland dat uitgestrekter
zou zijn dan dit der subjektieve werkelikheid die alleen ons is gegeven’4. Andermaal herkennen we
hier de intussen welbekende kantiaanse grondgedachten: het verlangen naar absolute kennis, en het
lucide besef van de onvervulbaarheid van dat verlangen.5 Maar ook hier wijkt Van Ostaijen hierin af
van Kant dat hij het genoemde verlangen als de diepste drijfveer van de kunst aanwijst.6 Dit verschil
kan echter niet beletten dat hij, zoals hij dat ook al in het derde Campendonkopstel had gedaan,7 zijn
eigen conceptie en die van verwante kunstenaars nadrukkelijk associeert met de
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Vergelijk hiermee: Deel I. Hoofdstuk 2.3.3. en 2.6.2. en Hoofdstuk 3.1.
Cf. hierbij Ter inleiding 1. Sommige directe verwijzingen naar Kant zijn trouwens niets anders dan, natuurlijk ook
enigszins ironische, uitroepen van bewondering. (Cf. IV, 213 en 359) Van dezelfde strekking is zijn advies aan
Gilliams om meer filosofie en inzonderheid meer Kant te lezen. (Cf. IV, 291)
IV, 231. Verderop op dezelfde bladzijde: ‘tout ce qui est spéculatif nous est étranger. [...] c'est avec joie que nous
renonçons à cette béatitude métaphysique.’
IV, 373. Van Ostaijen varieert hiermee een eerder, in ‘Oscar Jespers’, gehanteerde formulering: ‘de herinnering
aan de Vaderstad van het “Unbedingte” waar geen tweespalt is.’ (IV, 228)
Over de dichter ligt immers onvermijdelijk ‘de zware schaduw van de betrekkelikheid zijner kennis’ (IV, 373).
Cf. b.v. IV, 373. In overeenstemming hiermee spreekt Van Ostaijen in het omstreeks dezelfde tijd als de
‘Gebruiksaanwijzing’ ontstane ‘Henri Bruning en Albert Kuyle’ (1926) zijn waardering uit voor een dichtkunst die
berust op een permanent ‘zoeken naar een evenwicht tussen het verlangen en het a-prioristies ware’ (IV, 316). Zo'n
dichtkunst berust op een vergelijkbare onoplosbare spanningsrelatie, die het gevolg is van het lucide bewustzijn
dat elke identiteit ‘tussen het verlangen en het ideëel-gegevene’ (IV, 316) nooit meer dan een ‘gewaande identiteit’
(IV, 316) kan zijn. We komen op deze door de late Van Ostaijen herhaaldelijk gethematiseerde spanningsrelatie
nog terug in Deel III. Hoofdstuk 2.1.
Cf. hierbij Hoofdstuk 5.1.
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kantiaanse kennisleer: ‘Ons standpunt is kriticisties en wij releveren niet in eerste instans van de
ethiek, doch wel van de kennistheorie.’1
Dat Van Ostaijen zich ook na de ‘Open brief aan Jos. Léonard’ en ‘Modernistiese dichters’ op Kant
blijft oriënteren, mag trouwens blijken uit het frequente gebruik van kantiaanse denkbeelden dat zich
tot in de laatste kritische teksten laat vaststellen. Zo wijst Van Ostaijen er in zijn opstel over Oscar
Jespers op hoe deze ‘een stuk der kategoriese ruimte in het beeld’2 integreert, en hoe in het beeld ‘De
pottendraaier’ ‘de betrekking geest - stof [...] door de ronding “an sich” naar de stofzijde werd
geaccentueerd’3. Verderop in hetzelfde opstel keert Van Ostaijen zich, net zoals hij dat in ‘Modernistiese
dichters’ doet,4 ‘tegen de kategorie’: de beeldhouwkunst moet immers streven naar ‘het wezenlik
drie-dimensionaal maken van het als stof bloot kategories drie-dimensionale’5. Zij moet met andere
woorden proberen om zich boven ‘de sensibele wereld’ (IV, 227) te verheffen en op te stijgen naar
een ‘intelligibele’ orde.6 Elders, in ‘Karel van de Woestijne’ (1926), baseert Van Ostaijen zich op het
kantiaanse onderscheid tussen de verschijnselen en de dingen zoals ze op zichzelf zijn om zijn
‘affect’-begrip toe te lichten:
het affekt is de resultante van een ontmoeting van de concentriese prikkel van het woord
en de a-prioriese gevoelsmogelikheid van de dichter tegenover het woord, zoals het objekt
dat wij zien resulteert uit de ontmoeting van het objekt an sich en onze
ervaringsmogelikheid. Zeer waarschijnlik is het dat woorden [...] een niet van ons
afhankelike realiteit hebben, alleen geen enkel dichter vermag dit woord an sich te kennen,
omdat hij niet buiten zijn gevoelsmogelikheid van het woord treden kan7.
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IV, 379. Dit stemt overeen met deze passage uit ‘Karel van den Oever II’ (1926): ‘de vooruitzettingen tot het
symbolisme waren [...] veeleer van sensoriële aard, daar waar de vooruitzettingen tot het expressionisme bij de
kennistheorie konden beginnen.’ (IV, 364) Eerder hadden we gezien dat Van Ostaijen zich ook al in het derde
Campendonkopstel in deze zin had uitgelaten. (Cf. Hoofdstuk 2.1. en Hoofdstuk 5.1.) Zie verder ook A.T.W.
Bellemans, Poëtiek van Paul van Ostaijen, 3-4.
IV, 222. Mijn cursief.
IV, 224. Mijn cursief.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.
IV, 225. Mijn cursief.
Dezelfde gedachte keert - in een andere, maar eveneens zeer kantiaans aandoende formulering - terug in ‘Karel van
den Oever II’ (1926), waar Van Ostaijen stelt dat ‘de finaliteit der lyriek [...] van transcendentale orde is en dat zij
in de mechanika van deze empirie niets verloren heeft.’ (IV, 363) Hierbij aansluitend noemt Van Ostaijen het
expressionisme dan ook ‘de esthetiese uitdrukking van een idealistiese beslissing’ (IV, 365): het streeft er immers
naar om zich aan de ‘zogenaamd objektief-kausale samenhang’ (IV, 365), ‘de empiriese samenhang der dingen’
(IV, 365) te onttrekken.
IV, 359. Van Ostaijen maakt, op een weliswaar uitermate ironische wijze, ook in de groteske ‘Intermezzo’
gebruik van het onderscheid ‘fenomeen’ - ‘an sich’. In een uitermate kantiaans klinkende redevoering stelt
‘God de Vader’ onder meer: ‘Het publiek kan dus niet het gespeelde stuk aan een apodiktiese idee toetsen.
Alleen kan dit de toneeldirekteur die boven het biologies-gedetermineerd zijn van het publiek als publiek
verheven staat. Trouwens kennen jullie slechts de of beter een schijn van het stuk maar niet het stuk voor
zich. [...] Maar om het stuk te korrigeren behoort een zuivere kennis en niet een relatieve.’ (IV, 265) Dit
roept dan weer herinneringen op aan de ‘Zelfbiografie’, waar Van Ostaijen op dezelfde idee, dat
‘absoluut-objectieve’ kennis voor mensen niet bereikbaar is, voortborduurt: ‘Ik ben geboren. Dit moet
worden aangenomen, alhoewel een absoluut-objektief bewijs niet is voor te brengen. Aksioom in het domein
van de subjektieve ervaring. Objektief is het slechts gissen. Dus: wij zijn geboren. Zien. Tasten. Maar lachen
om het weinig overtuigende van dit bewijs.’ (IV, 5)
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Overigens kan uit deze passage andermaal worden afgeleid hoezeer de late Van Ostaijen doordrongen
was van het kantiaanse bewustzijn van een alteriteit die onherroepelijk aan de greep van ons
kenvermogen ontsnapt.
Dit zijn slechts enkele van de talrijke passages in de late opstellen waarin Van Ostaijen op duidelijk
herkenbare wijze naar kantiaans gedachtegoed teruggrijpt.1 Deze en andere directe verwijzingen naar
Kant in het theoretisch-kritische werk vanaf 1922-1923 bevestigen nogmaals dat Kants kritische
filosofie, en dan vooral de grondgedachten daaruit die de basis vormen van de esthetica van het
verhevene, van een nauwelijks te overschatten belang zijn geweest voor de ontwikkeling van het
denken van de late Van Ostaijen.

2. Van Ostaijen en het ethisch-politieke
‘Je parle de la résistance dans et par l'écriture, [...]
comme une inscription qui se soucie de l'ininscriptible.’2
Zoals eerder aangegeven nemen we het creatieve en kritische werk uit de periode 1917-1918 als
uitgangspunt voor onze bespreking. De motivatie die Van Ostaijen in zijn werk uit deze periode aan
zijn kunst toeschrijft, is zoals we zullen zien een in een algemeen antimaterialistisch project ingebed
streven naar ‘vergeestelijking’.3 Deze drijfveer verschilt niet van die welke Van Ostaijen ook in latere
teksten als de motivatie van de ‘ware’ kunst aanwijst. Als er bij Van Ostaijen toch van een ingrijpende
ontwikkeling gesproken kan worden, dan heeft die alles te maken met zijn veranderende inzichten
met betrekking tot de realiseerbaarheid van die vergeestelijking.
Zoals aangekondigd zullen we in het eerste hoofdstuk van Deel III een gedetailleerde lectuur
ondernemen van het titelgedicht van Het Sienjaal. De teksten uit 1917-1918 die we in dit tweede deel
in de beschouwing betrokken hebben, wekken alvast het vermoeden dat de vroege Van Ostaijen kan
worden omschreven als een ‘romantisch’ idealist, die verblind is door de ‘transcendentale illusie’ dat
ideële objecten direct in de aanschouwing gepresenteerd kunnen worden.4 Zoals zal moeten worden
aangetoond vertoont Van Ostaijens vertoog in de Sienjaal-tijd dan ook alle eigenschappen van de
‘illusoire’ moderne emancipatievertellingen.5 De vroege Van Ostaijen blijkt zijn engagement trouwens
daadwerkelijk in twee van die
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We zijn hierbij dan nog niet eens ingegaan op het frequente gebruik van op zijn minst kantiaans aandoende termen
en uitdrukkingen, zoals daar zijn: ‘maximes’ (IV, 220), ‘phénomènes’ (IV, 235), ‘een hardnekkige strijd tegenover
zijn menselike neigingen’ (IV, 240), ‘a-prioriese wetten’ (IV, 240-241), ‘empirisme na het vooropstellen ener
niet-empiristiese hypothese’ (IV, 241), ‘dit konsekwent spekulatieve gedicht’ (IV, 317), ‘transcendentaal existeren’
(IV, 350), ‘apodiktiese beginselen’ (IV, 369), ‘een puur transcendentale [dichtkunst]’ (IV, 375), etc.
J.-F. Lyotard, Les lumières, le sublime, 92.
Cf. hierbij Deel III. Hoofdstuk 1. Zie verder ook Ter inleiding 2.1.
Zie Deel I. Hoofdstuk 4.1. Over de transcendentale illusie zie Deel I. Hoofdstuk 1.5. en Hoofdstuk 2.1.5.; J.-F.
Lyotard, Le différend, 181; en F. van Peperstraten, Inleiding tot de Nederlandse uitgave [van L'enthousiasme], 20.
Over het illusoire karakter van de grote vertellingen zie Deel I. Hoofdstuk 1.5. en Hoofdstuk 2.6.1.
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vertellingen - in casu een progressief nationalisme en een revolutionair socialisme - in te bedden.1
Zeker tot in 1920 weigert Van Ostaijen het kantiaanse inzicht te aanvaarden dat de vrijheid een
idee is - een begrip met een onpresenteerbaar object. Dat blijkt ook uit de in dezelfde tijd als ‘Rond
het Vlaamse probleem’ geschreven groteske ‘Het gevang in de hemel’, waar hij impliciet een typisch
‘moderne’ kritiek op Kant formuleert door hem een gebrek aan ‘productiviteit’ te verwijten.2 Anders
dan Kant gelooft hij de verwezenlijking van vrijheid - de ‘tastbare’ vrijheid - te mogen eisen, al lijkt
hij, als gevolg van de weinig bemoedigende historische omstandigheden, niet te geloven dat zo'n
realisering spoedig kan worden verwacht.3
Eerder al hadden we erop gewezen dat de moderne vertellingen kunnen leiden tot een politiek van
universele verdachtmaking en niets ontziende ‘terreur’.4 De ‘moderne vertellingen’ worden immers
gemotiveerd door het verblinde streven naar de universele verwezenlijking van een idee. Dit streven
motiveert de bereidheid om met het oog op het bereiken van het ideële doel desnoods al het bestaande
op te offeren. De fundamentele setup van de ‘moderne vertellingen’ is dan ook die van een
offereconomie. Het kan dan ook geen verbazing wekken dat we in de tot dusver besproken teksten
uit de Sienjaal-tijd een niets ontziende offerbereidheid, een overspannen heroïsme en de idee dat het
lijden van de zinnelijkheid noodzakelijk is om de nagestreefde ‘Verwirklichung’ tot stand te brengen,
prominent zien figureren.5 De ethiek en de politiek van de jonge Van Ostaijen, kunnen we als een
‘sublieme’ ethiek en politiek omschrijven, omdat ze een ‘goede’ ethisch-politieke praxis identificeert
met de radicale opoffering van de zinnelijkheid op het altaar van de idee.6
Ook Van Ostaijens opvattingen over de rol die het subject in de werkelijkheid te spelen heeft, zijn
aanvankelijk nog zeer ‘modern’. Zeker nog tot in 1920 beschouwt Van Ostaijen het als de opdracht
van het subject om ‘activistisch’ in de werkelijkheid op te treden om zo bij te dragen aan de verzoening
van idee en werkelijkheid.7 Hij meet zich in Het Sienjaal dan ook de allures aan van een ‘avant-gardist’
in de oorspronkelijke zin van het woord - hij die ‘voorgaat’ op de weg naar het ‘Doel’. Vandaar is
het nog maar een kleine stap naar de andere gedaanten waarin het subject zich in Het Sienjaal vertoont:
de leider, de held, de priester, de profeet, de messias die door zijn lijden bijdraagt tot de uiteindelijke
verzoening van idee en werkelijkheid.8
Zoals reeds meermaals opgemerkt is de esthetica van het schone erg geschikt om te fungeren in
het kader van de ‘grote vertellingen’. De grote vertellingen zijn gefundeerd op de
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Zie in dit verband verder Deel III. Hoofdstuk 1.1.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.1. en 1.5., Hoofdstuk 4.2.2. en 4.2.3.; en Deel I. Hoofdstuk 4.1. Voor de ‘moderne’ kritiek
op Kant zie ook Deel I. Hoofdstuk 2.6.1.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.5.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.6.1. en 2.6.2. Zie verder ook J.-F. Lyotard, Introduction à une étude du politique
selon Kant, 130-131.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.2.; en Deel I. Hoofdstuk 4.1.
Over de vergissing waarop de ‘sublieme ethiek’ berust zie Deel I. Hoofdstuk 2.5.1. en 2.5.3.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.2.
We komen hier uiteraard uitgebreider op terug in Deel III. Hoofdstuk 1. Zie verder ook Hoofdstuk 4.2.2.; en Deel
I. Hoofdstuk 4.1.
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overtuiging dat de werkelijkheid zich ontwikkelt in de richting van een ideëel doel en bijgevolg realiter
objectief doelmatig is. Het gevoel van het schone, dat ons de natuur in haar subjectieve doelmatigheid
laat ervaren, kan dan ook gemakkelijk worden opgevat als een ‘allusie’ op die objectieve
natuurteleologie.1 Het streven naar de werkelijke verzoening van idee en werkelijkheid wordt als het
ware een hart onder de riem gestoken door de subjectieve ervaringen van een harmonie tussen subject
en object, geest en werkelijkheid die het welgevallen aan het schone verschaft.2 Zoals we weten
worden de grote vertellingen ook gekenmerkt door een tendens tot universaliteit: ze streven ernaar
om alle mensen deelgenoot te maken van het beoogde doel. Welnu, de aan het smaakoordeel verbonden
ervaring van een directe en algemene gevoelsgemeenschap3 kan worden opgevat als een subjectieve,
‘preconceptuele’ prefiguratie op de door het voltrekken van het moderne project objectief te realiseren
eenheid en verzoening onder de mensen. Bijgevolg kan het smaakoordeel ook in dit opzicht gemakkelijk
voor het moderne project bruikbaar worden gemaakt.4 Dit stemt in elk geval overeen met eerdere
vaststellingen dat de voor het smaakoordeel typerende harmonievoorstellingen - harmonie tussen
subject en object en tussen subjecten onderling - in Het Sienjaal prominent figureren en daar inderdaad
gebruikt worden in het kader van een algemeen streven naar ‘vergeestelijking’ van de werkelijkheid.5
Op deze relatie tussen het illusoire denken over het ethisch-politieke van de vroege Van Ostaijen en
zijn aanvankelijke voorkeur voor de esthetica van het schone zullen we in onze bespreking van ‘Het
Sienjaal’ in Deel III uitgebreid ingaan.6
Zoals we herhaaldelijk hebben kunnen vaststellen krijgt Van Ostaijen vanaf de Berlijnse tijd in
toenemende mate oog voor de problematische consequenties van het streven naar een directe presentatie
van het ideële. Het door Van Ostaijen daadwerkelijk als een imperatief aanvaarde streven naar het
presenteren van de idee leidt in de gedichten van De feesten van angst en pijn en Bezette stad tot
heftige conflicten en ten slotte zelfs tot een diepe impasse: enerzijds spreekt Van Ostaijen er de
bereidheid uit om effectief een totale tabula rasa na te streven; anderzijds blijkt de in deze tabula
rasa geïmpliceerde absolute ascese hem angst in te boezemen, omdat hij beseft dat het een voor het
bestaande, en inzonderheid voor hemzelf als ‘empirisch subject’, vernietigende ascese is.7 Bovendien
moet hij ook keer op keer constateren dat de geleverde inspanningen, hoe frenetiek of intens ze ook
mogen geweest zijn, telkens weer ontoereikend blijken - een vaststelling die hem, zoals Ricardo
Gomes in ‘De generaal’, met moedeloosheid en vertwijfeling vervult.8 Gaandeweg openen deze
vastellingen Van Ostaijen de ogen voor de gevaren inherent aan elk ‘verblind’ idealisme en de daaruit
voortvloeiende ‘sublieme politiek’.9
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Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.3.; en Deel I. Hoofdstuk 2.1.5., 2.2.3. en 2.6.2.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.1.5., 2.2.3., 2.3.5., 2.5.2., 2.6.1. en 2.6.2.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.2.2. en 2.2.4. en Hoofdstuk 3.2.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.6.1.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.3.; en Deel I. Hoofdstuk 4.1.
Cf. hierbij Deel III. Hoofdstuk 1.3.
Cf. hierbij Ter inleiding 1. en 2.2., Hoofdstuk 2.3., en Hoofdstuk 3.3.
Cf. hierbij Hoofdstuk 3.3.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.3. en Hoofdstuk 3.3.; en Deel I. Hoofdstuk 4.1. Over deze problematiek zie verder ook Deel
I. Hoofdstuk 1.5. en Hoofdstuk 2.6.1. en 2.6.2.
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De fundamentele vraag waarmee Van Ostaijen zich tijdens en na de Berlijnse tijd geconfronteerd ziet,
kan dan ook worden geformuleerd als: bestaat er een manier om idee en werkelijkheid te verenigen
met behoud van beider radicale heterogeniteit? Eerder hebben we gezien dat de Van Ostaijen van na
de Berlijnse tijd in navolging van Kant tot het inzicht komt dat de objecten van ideeën radicaal
onpresenteerbaar zijn.1 Dit ‘kritische’ inzicht brengt hem ertoe om idee en werkelijkheid voortaan
nog enkel in hun radicale incommensurabiliteit samen te denken. Het streven naar de directe presentatie
van het ideële en de daaraan verbonden ‘offereconomie’ blijven daarbij weliswaar behouden, maar
ze functioneren niet langer in het kader van een sublieme ethiek of politiek. In de plaats daarvan
worden ze opgenomen in een esthetiek.2 Anders gezegd: terwijl het streven van de vroege Van Ostaijen
een verblind streven was naar de daadwerkelijke realisering van ideeën, beperkt hij er zich nu toe op
het ideële te alluderen.3 De ervaring van het ideële in zijn afwezigheid is het verheven gevoel. De
esthetica van de late Van Ostaijen is bijgevolg de esthetica van het verhevene.
Eerder hadden we al herhaaldelijk gezien dat de esthetica van het verhevene doelmatig is voor een
‘kritische’ politiek die gehecht blijft aan ideeën, maar zich tegelijk de illusie ontzegt dat deze ideeën
realiseerbaar zouden zijn.4 Het verheven gevoel is immers juist de manier waarop zich een ‘différend’
tussen idee en werkelijkheid ‘signaleert’.5 Anders dan in het welgevallen aan het schone ervaren we
de natuur in het verheven gevoel als onherroepelijk ontoereikend voor de idee.6 Het verheven gevoel
berust daarmee op dezelfde grondslagen als die waarop ook een ‘kritische’ politiek berust. De
(subjectieve) harmonie die het smaakoordeel ons laat ervaren, wordt in het verheven gevoel vervangen
door een onoplosbare spanning, waarin de uiteindelijke verzoening nog enkel als een onbereikbaar
verschiet fungeert.7 Het verheven gevoel vernietigt overigens niet alleen de subjectieve doelmatigheid
van de natuur, maar fnuikt ook de in het smaakoordeel vervatte belofte van een algemene en
onmiddellijke gevoelsgemeenschap en is derhalve ondoelmatig voor een illusoire politiek die gelooft
de idee van een in harmonie en vrede verenigde mensheid te kunnen realiseren.8
Van Ostaijens overgang naar een kunst onder het regime van de esthetica van het verhevene houdt
dan ook verband met de verschuiving in zijn denken over het ethisch-politieke die we hadden
omschreven als zijn ontwikkeling van ‘pontifex’ tot ‘agitator’.9 Deze
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Hadermann komt dan ook volkomen terecht tot de conclusie dat er bij Van Ostaijen een ‘vervluchtiging van zijn
geloof in het immanente karakter van de Idee’ plaatsvindt. (Het vuur in de verte, 277) Zie hierbij ook Ter inleiding
1. en Hoofdstuk 3.5.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.4. en Hoofdstuk 4.2.2. Over de ‘offereconomie’ zoals die functioneert in de esthetica van
het verhevene zie Deel I. Hoofdstuk 2.3.3., 2.4.3. en 2.5.3.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.5.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.6.2., Hoofdstuk 3.1. en Hoofdstuk 4.1.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.6.2. en Hoofdstuk 4.1. Zoals we hebben gezien signaleert élke ‘différend’ zich
volgens Lyotard trouwens op ‘esthetische’ wijze, d.i. in het gevoel. (Cf. Deel I. Hoofdstuk 1.3.)
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.6. en Deel I. Hoofdstuk 2.3.3., 2.3.5., 2.6.2. en Hoofdstuk 4.1.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.3.; en Deel I. Hoofdstuk 2.4.2.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.4.3. en 2.6.2.
Cf. hierbij Hoofdstuk 3.5. en Deel I. Hoofdstuk 4.1. Over beide begrippen zie Deel I. Hoofdstuk 1.5.
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ontwikkeling laat hem toe om tegelijk zijn loyauteit tegenover de ‘moderne’ ideeën te behouden én
te ontsnappen aan de ongewenste gevolgen van het illusoire streven naar de realisering van deze
ideeën dat de ‘moderne vertellingen’ kenmerkt. In het verhevene worden idee en werkelijkheid
verenigd zonder dat ze in een synthese opgaan,1 zodat een ‘lucide’ overgang tot stand komt die model
kan staan voor een ‘kritisch’ denken over het ethisch-politieke.1
De zo-even beschreven ontwikkeling reflecteert zich ook in het verdwijnen van de
harmonievoorstellingen die karakteristiek waren voor Het Sienjaal uit het creatieve werk vanaf de
Berlijnse tijd.3 In de plaats daarvan wordt, in velerlei gedaanten, een onoplosbare spanning opgeroepen
tussen een verlangen naar harmonie en eenheid en een obstakel (een ‘Widerstand’) waartegen dat
verlangen telkens opnieuw te pletter slaat - een poëtisch-plastische concretisering van de ‘geste’ van
het verhevene.4 Hoe we ons deze omslag in Van Ostaijens poëzie concreet moeten voorstellen, zullen
we zien in Deel III, waar we respectievelijk op werk uit de Sienjaal-tijd en op twee Nagelaten gedichten
zullen ingaan.
Parallel aan de ‘esthetisering’ van Van Ostaijens opvattingen over het ethisch-politieke verandert
ook zijn visie op het ‘goede’ subject. Doordat de late Van Ostaijen inziet dat ideeën niet realiseerbaar
zijn, beseft hij ook dat het ‘moderne’ productiviteitscriterium, dat hij eerder hanteerde, geen bruikbaar
criterium is om over het subject te oordelen.5 Van Ostaijens interesse gaat voortaan juist uit naar een
opzettelijk ‘ondoelmatige’ praxis, omdat die blijk geeft van ons vermogen tot verzet tegen het bestaande
en er zo toe kan bijdragen om het ideële, dat per definitie nooit tot het bestaande kan behoren, voelbaar
te maken.6 Dit maakt van een dergelijke praxis meteen ook een ‘verheven’ praxis.
Ook de maatschappelijke positie die Van Ostaijen voortaan aan de ‘ware’ kunstenaar toeschrijft,
laat zich het beste met het woord ‘ondoelmatigheid’ aanduiden. De dichter bevindt zich volgens Van
Ostaijen in een ‘gedistantieerde’, marginale positie.7 Hij heeft geen enkel maatschappelijk nut en zijn
sociale functie hoort per definitie niet tot het wezen van zijn dichterschap.8 Maar precies deze ‘distans’
stelt hem ertoe in staat een ‘agitator’ te zijn, die - ‘oscillerend’ tussen idee en werkelijkheid - het
bestaande permanent op zijn ontoereikendheid tegenover de idee wijst en zo de herinnering aan het
bovenzinnelijke, de wereld zoals ze behoort te zijn, levend houdt.9 Door voor een dergelijke ‘verheven’
opstelling
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Cf. Deel I. Hoofdstuk 2.6.2. en Hoofdstuk 3.1.
Cf. Deel I. Hoofdstuk 2.6.2. en Hoofdstuk 3.1. Over deze ‘overgangenproblematiek’ en het belang van de esthetica
van het verhevene ervoor zie ook Deel I. Hoofdstuk 1.4. en 1.5., Hoofdstuk 2.6.2. en Hoofdstuk 3.1.; en D. Carroll,
Paraesthetics, 181-183.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.3.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.3.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.2. Zie in dit verband ook Deel I. Hoofdstuk 1.5.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.2.
Over Van Ostaijens eigen ‘distans’ en de radicalisering daarvan zie Hoofdstuk 2.1., 2.3. en 2.4., Hoofdstuk 3.5. en
Hoofdstuk 4.2.1. en 4.2.2.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.2. en 2.4. en Hoofdstuk 4.2.2.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.6., Hoofdstuk 2.1. en 2.4., Hoofdstuk 3.5., Hoofdstuk 4.2.2. en Deel I. Hoofdstuk 4.1. Over
het beeld van de ‘agitator’ tussen incommensurabele ‘genres’ zie Deel I. Hoofdstuk 1.5. en Hoofdstuk 2.6.2.
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tegenover de bestaande gemeenschap te opteren, wordt de kunstenaar zelf een ‘teken’ van de
onpresenteerbare idee.1
De visie van de late Van Ostaijen op de rol van de kunstenaar vertoont een duidelijke continuïteit
met die welke ook al aan Het Sienjaal ten grondslag lag. In beide gevallen wordt die visie immers
gekenmerkt door een duidelijke ambivalentie: enerzijds kent Van Ostaijen aan de ‘ware’ kunstenaar
een uitzonderlijke en superieure positie toe, aangezien hij blijkt te geloven dat de kunstenaar dichter
bij het ideële staat dan de ‘massa’ en daardoor als bemiddelaar kan fungeren tussen het menselijke
en het goddelijke;2 anderzijds is hij zich er scherp van bewust dat deze positie onvermijdelijk tot
negatieve consequenties leidt als miskenning, onbegrip, isolement en kwetsbaarheid.3 De op het
bovenzinnelijke georiënteerde kunstenaar staat zo goed als alleen: het publiek vindt zijn werk
onverstaanbaar en onbegrijpelijk, de kritiek spuwt hem uit en de meeste van zijn vakgenoten scheppen
met het oog op een geheel ander ‘enjeu’ dan het zijne.4 Tegelijk laat zich in Van Ostaijens opvattingen
met betrekking tot de positie van de rol van de kunstenaar ook een ingrijpende verschuiving vaststellen.
Die is vooral het gevolg van het feit dat de optimistische verwachtingen die de vroege Van Ostaijen
koestert over de verzoening van ‘geest’ en ‘wereld’ en de daaraan verbonden hoop op een reïntegratie
van de ‘idealistische’ kunstenaar in de gemeenschap, bij de late Van Ostaijen geheel tenietgaan.5 Van
Ostaijen blijft het streven naar de verzoening tussen idee en werkelijkheid als de motivatie van zijn
werk aanwijzen, maar verbindt aan dat streven niet langer de hoop op een ‘resultaat’. Ook de
nagestreefde reïntegratie verandert zo in een weliswaar verlangde, maar onbereikbare horizon.
De inzet van Van Ostaijens streven verandert zoals gezegd van het realiseren van de idee in het
alluderen op de idee. Dit verklaart waarom de associaties van de rol van de kunstenaar met overspannen
heroïsme, absolutistische offerbereidheid, verblind activisme en intolerante aanspraken op leiderschap
op de glorierijke weg naar het Doel, die in de Sienjaal-tijd en ook nog enige tijd daarna schering en
inslag zijn, bij de late Van Ostaijen nauwelijks nog terug te vinden zijn en plaats maken voor een veel
bescheidener, nuchterder en paradoxaler ‘heroïsme’.6 In overeenstemming met deze ontwikkeling
huldigt Van Ostaijen voortaan ook een andere opvatting van ‘vooruitgang’. Die wordt niet langer
begrepen als het voortschrijden in de richting van de realisering van de idee, maar als het toenemen
van de ontvankelijkheid voor het ideële.7 Het ‘goede’ subject is bijgevolg niet langer het subject dat
de werkelijkheid poogt te herscheppen naar het (vermeende) beeld van de idee, maar het subject dat
een ‘zesde zintuig’ bezit voor het bovenzinnelijke en er getuigenis van aflegt.
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Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.6.2. en Hoofdstuk 4.1.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.2.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.2. en Hoofdstuk 4.2.1. en 4.2.2.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.2. en Hoofdstuk 4.2.2.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.6., Hoofdstuk 2.4. en Hoofdstuk 4.2.2.
Op het ‘heroïsme’ van de late Van Ostaijen komen we nog terug in Deel III. Hoofdstuk 2.3.
Cf. Hoofdstuk 4.2.2. Vergelijk hiermee: Deel I. Hoofdstuk 1.5. en Hoofdstuk 2.6.2.; J.-F. Lyotard, Le différend,
259; id., L'enthousiasme, 74-76; id., Introduction à une étude du politique selon Kant, 121-122; en F. van Peperstraten,
Inleiding tot de Nederlandse uitgave [van L'enthousiasme], 21.
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De ontwikkeling van Van Ostaijens denken die we hierboven hebben geschetst, heeft veel meer dan
alleen maar academisch belang. Ze heeft met name ingrijpende consequenties voor Van Ostaijens
politieke praxis. Een politiek, zo suggereert Van Ostaijen in ‘De trust der vaderlandsliefde’, is immers
altijd de ‘reële omzetting’ van het ‘gedachteleven’.1 Zo mogen we aannemen dat de late Van Ostaijen
zijn eigen vroege, ‘activistische’ engagement als de ‘reële omzetting’ beschouwde van het illusoire
soort idealisme waar het reële, en inzonderheid de ‘idealist’ zelf, onvermijdelijk de dupe van wordt.2
Van Ostaijens inzicht in de onpresenteerbaarheid van het ideële laat hem toe een radicale kritiek te
formuleren ten aanzien van linkse ‘Hoffnungsphilosophien’3 én van rechtse mythologieën.4 Het
motiveert ook zijn afwijzing van de revolutionaire politiek en het westerse vooruitgangsdenken, die
allebei ontspruiten aan dezelfde transcendentale illusie als die waarop ook de ‘grote vertellingen’ van
de moderniteit berusten.5
De late Van Ostaijen gebruikt de idee dus nog uitsluitend als een ‘grensbegrip’ - een referentiepunt,
dat enkel negatief mag worden gedacht.6 De hiermee samenhangende discipline stelt hem ertoe in
staat om alles wat zich aandient als de realisering van de idee tot bescheidenheid aan te manen en,
als een waarlijk kantiaans ‘criticus’, ten strijde te trekken tegen de permanente dreiging van de
transcendentale illusie.7 Daarmee is de grondslag gelegd voor een ‘negatieve’, niet-doctrinaire kritiek
die tegelijk wendbaarder, subversiever en radicaler is dan een ‘positieve’ kritiek die van een verandering
van de bestaande verhoudingen de realisering van de idee verwacht.8 Deze kritische discipline staat
een oriëntatie op ideeën overigens hoegenaamd niet in de weg, integendeel zelfs.9 Een ‘kritische’
politiek is juist een politiek die zich op ideeën richt, maar dan enkel vanuit het besef dat ze de objecten
van die ideeën nooit zal kunnen presenteren.10 De uit dit streven resulterende praxis is dan ook niet
zozeer belangrijk omdat ze een bijdrage zou leveren aan de verwezenlijking van een ideeël Doel,
maar omdat ze blijk geeft van een ontvankelijkheid voor ideeën en ertoe bijdraagt om ook bij anderen
het bewustzijn van ideeën levend te houden en die ontvankelijkheid te ‘cultiveren’.11 Bij Van Ostaijen
resulteert het streven om op het ideële ten
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Cf. hierbij Hoofdstuk 3.1.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.5., Hoofdstuk 3.1., 3.3. en 3.5. en Hoofdstuk 4.2.2.
Zoals we hebben gezien kan Van Ostaijen zich met name voor de kritiek op ‘links’ geïnspireerd hebben op
Friedlaender. (Cf. Ter inleiding 2.2.)
Cf. hierbij Hoofdstuk 3.2. en Hoofdstuk 4.2.2.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.2.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.2. Over de notie van zo'n enkel negatief te gebruiken ‘Grenzbegriff’ zie KdrV A 255/B
310-311.
Cf. hierbij Hoofdstuk 3.5. en Hoofdstuk 4.2.2. Zie in verband met deze problematiek ook Deel I. Hoofdstuk 1.5.
en Hoofdstuk 2.6.2.; en J.-F. Lyotard, Judicieux dans le différend, 202-203. Van Ostaijen bekritiseert overigens
ook, en zelfs nog scherper, diegenen die op cynische wijze van de transcendentale illusie van anderen misbruik
proberen te maken. Impliciet keert hij zich daarmee tegen de ‘gemoderniseerde’ vorm van extreem-rechts, die zich
precies in deze jaren begint te manifesteren. (Cf. Hoofdstuk 3.4.)
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.5., Hoofdstuk 2.3., Hoofdstuk 3.5. en Hoofdstuk 4.2.2. Vergelijk hiermee Lyotards opvattingen
over ‘kritiek’: Deel I. Hoofdstuk 1.3.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.2.
Cf. hierbij Hoofdstuk 3.5. en Hoofdstuk 4.2.2.
Cf. hierbij Hoofdstuk 3.5. en Hoofdstuk 4.2.2. Zie over deze problematiek ook Deel I. Hoofdstuk 1.5. en Hoofdstuk
3.1.
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minste te alluderen in zijn bekende ‘terugtrekking’, die begrepen moet worden als een ‘negative
Darstellung’ van het onpresenteerbare ideële ‘Urbild’ van het leven.1 Voorts kan zijn creatieve praxis
in dit licht worden gezien als zijn bijdrage aan het ‘cultiveren’ van de ontvankelijkheid voor het ideële
bij zijn medemensen.
Van Ostaijen herinnert aan de onpresenteerbaarheid van de ‘idee gemeenschap’ en bekritiseert
daarmee programma's en doctrines die pretenderen die idee te kunnen realiseren. Op dezelfde manier
opereert hij met zijn ‘ethos’-begrip. Ook dit begrip fungeert als een negatief ‘grensbegrip’ dat hem
in staat stelt om elke ‘positieve’ ethiek op haar eenzijdigheid en relativiteit te wijzen.2 Van Ostaijen
vat het ‘ethos’ op als een onformuleerbare wet, die hooguit indirecte en aan het ‘geval’ aangepaste
‘manifestaties’ kan krijgen. In de praktijk resulteert zijn ‘kritische’ ethiek in een aanhoudend verzet
tegen de verabsolutering van normen en regels en de daaruit voortvloeiende onrechtvaardigheid
tegenover de onderdrukte en ‘gediscrimineerde’ pool.3 Van Ostaijen geeft aldus, en vermoedelijk
mede daartoe geïnspireerd door Friedlaender,4 gehoor aan een moreel appel dat het ‘eenzijdige’
privilegiëren van fenomenen wil vervangen door een complementair ‘polariteitsdenken’.5 Deze
opvatting van rechtvaardigheid hangt overigens nauw samen met Van Ostaijens vrijheidsbegrip. De
vrijheid zoals Van Ostaijen die opvat manifesteert zich in de eerste plaats in een praxis van
‘transgressie’ en ‘deformatie’ die voortdurend het bestaande, opgevat als het beregelde en het
welgevormde, in vraag stelt en zo het bewustzijn levend houdt van de mogelijkheid van het alternatief
en daarmee ook van datgene wat aan alle vorm en beregeling ontsnapt.
Deze praxis vindt overigens een bijzondere toepassing in het late creatieve werk van Van Ostaijen,
dat - zoals we verderop zullen zien - eveneens in hoge mate door ‘transgressie’ en ‘deformatie’ wordt
gekenmerkt. Ook een literair werk kan daardoor een indirecte ‘manifestatie’ zijn van het ‘ethos’.6 Tot
het formuleren van een ‘positieve’ morele ‘boodschap’ wil Van Ostaijen, om redenen die nu wel
duidelijk zullen zijn, zijn kunst in elk geval niet meer lenen.7
De hang naar het ironiseren en in vraag stellen van uiteenlopende normen en regels impliceert
uiteraard dat de kunst van de late Van Ostaijen een kunst van het aanhoudende verzet is. Ze kan
bijgevolg per definitie geen kunst zijn ‘voor een publiek’, dat immers juist wél normen en regels
hanteert.8 De kans dat de kritische kunstenaar à la Van Ostaijen, die weigert te beantwoorden aan de
op een gegeven ogenblik dominante voorstellingen van wat ‘goede’ - lees: conformistische - kunst
moet zijn, zich ten minste tijdelijk tot miskenning en
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Cf. hierbij Hoofdstuk 2.3., Hoofdstuk 3.5. en Hoofdstuk 4.2.2. en 4.2.3. Eenzelfde streven om te alluderen op dit
‘Urbild’ door een demonstratieve afwijzing en zelfs ridiculisering van het reële ligt overigens ten grondslag aan de
meeste van Van Ostaijens grotesken. Zie hiervoor Hoofdstuk 1.5., Hoofdstuk 2.1. en Hoofdstuk 3.5.; en E.M.
Beekman, Homeopathy of the Absurd, 123. Ook hiervoor heeft Van Ostaijen zich vermoedelijk door Friedlaender
laten inspireren. (Cf. Ter inleiding 2.2.)
Cf. hierbij Ter inleiding 2.2. en Hoofdstuk 4.2.2.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.2.
Cf. hierbij Ter inleiding 2.2. en Hoofdstuk 4.2.2.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.5., Hoofdstuk 4.2.2. en Deel I. Hoofdstuk 4.1.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.5. en 1.6.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.2. en 4.2.3.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.2. Zie verder ook Deel I. Hoofdstuk 3.4.
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isolement veroordeeld ziet of zelfs het slachtoffer wordt van een min of meer serieuze vorm van
repressie, is dan ook heel reëel.1
Inmiddels blijkt de late Van Ostaijen er zich in toenemende mate van bewust te zijn dat de vrijheid
zoals hij die zich voorstelt, een idee moet blijven en bijgevolg onrealiseerbaar is. Daardoor komt,
nadat hij zich onder meer in ‘Het gevang in de hemel’ duidelijk van Kants ethiek had gedistantieerd,2
zijn vrijheidsopvatting toch weer dicht bij Kants ‘intelligibele vrijheid’ te liggen, met dit verschil dat,
terwijl de vrijheid zich volgens Kant manifesteert in handelingen die blijk geven van het vermogen
om zich boven de natuur te verheffen, Van Ostaijen de manieren waarop de vrijheid zich kan
manifesteren veel ruimer ziet. Zoals we hebben gezien houdt zijn ‘Widerstand’ niet alleen een verzet
in tegen de natuur en haar ijzeren causaliteit, maar ook een voortdurend in twijfel trekken, relativeren
en overtreden van andere wetten en regels, ook en met name wanneer de gehoorzaamheid eraan wordt
voorgesteld als de ‘zelfbeheersing’ van het ‘autonome’ subject.3

3. Van Ostaijen en de esthetica van het verhevene: de ‘metafysiese drijfveer’ als
motivatie van de techniek
Recapitulerend: Van Ostaijens creatieve praxis wordt gemotiveerd door de ‘metafysiese drijfveer’,
die hem ertoe aanzet te streven naar een directe presentatie van het ideële.4 Dit streven is aanvankelijk
een ‘romantisch’, ‘verblind’ streven, maar raakt in de loop van Van Ostaijens ontwikkeling verbonden
met het inzicht dat het onmogelijk is om het ideële in de aanschouwing voor te stellen. Met de
aanvaarding van dit inzicht beschikt Van Ostaijen voortaan over de ‘kritische’ basis van de esthetica
van het verhevene.5 Het initiële streven blijft daarbij behouden, maar het ‘enjeu’ ervan wordt
fundamenteel gewijzigd. Het is er de late Van Ostaijen immers niet langer om te doen het ideële en
het reële daadwerkelijk te verzoenen, maar om beide samen te denken in hun onverzoenbaarheid.
Zoals we weten heeft de praxis die hiervan het gevolg is, in de eerste plaats een esthetische finaliteit:
van de ‘geste’ waartoe het streven naar het presenteren van het ideële aanzet, verwacht Van Ostaijen
geen ‘resultaat’ meer, althans niet in die zin dat hij zou hopen het ideële werkelijk in de aanschouwing
te kunnen presenteren. Deze ‘geste’ blijft echter van cruciaal belang, omdat ze kan worden opgevat
als een allusie op het ideële in zijn onpresenteerbaarheid.6 De inzet van de kunst van de avant-gardist
Van Ostaijen is dan ook dezelfde als die welke Lyotard aan de kunst van de avant-garde toeschrijft:
het opwekken van
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Cf. hierbij Hoofdstuk 2.2. en Deel I. Hoofdstuk 4.2. Zie over dit verzet ‘dans et par l'écriture’ ook J.-F. Lyotard,
Les lumières, le sublime, 92-93; en Deel I. Hoofdstuk 3.4.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.1. en 1.5.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.4. en 1.5. en Deel I. Hoofdstuk 4.1.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.2. Het is trouwens alleen een dergelijke kunst die volgens Van Ostaijen ‘artistieke waarde’
heeft. (Cf. Hoofdstuk 2.2.)
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.2. en Hoofdstuk 4.2.3.
Cf. hierbij Ter inleiding 2.2., Hoofdstuk 2.1., 2.2., 2.3. en 2.4. en Hoofdstuk 4.2.3. Zie ook Deel I. Hoofdstuk 1.2.,
Hoofdstuk 3.1. en Hoofdstuk 4.2.
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het bewustzijn ‘qu'il y a de l'imprésentable’.1 We hebben trouwens gezien dat Van Ostaijen deze inzet
ook kenmerkend acht voor de ‘moderne’ kunst in het algemeen, waarmee hij in feite op Lyotards
stelling anticipeert en ze alvast met betrekking tot zichzelf bevestigt.2
We hebben in de loop van dit tweede deel al herhaaldelijk gesuggereerd dat Van Ostaijens streven
om het ideële voelbaar te maken, de concrete gestalte die zijn late werk aanneemt tot op grote hoogte
bepaalt en dat, meer in het bijzonder, het gebruik van zekere technieken zich vanuit dit streven laat
verklaren. Van Ostaijens opvattingen over de relatie tussen ‘conceptie’ en ‘techniek’ wijzen trouwens
sterk in die richting. Zoals we hebben gezien gelooft Van Ostaijen weliswaar dat de techniek
‘autonoom’ moet kunnen procederen. Tegelijk echter stelt hij dat de keuze van de technische middelen
in het geslaagde kunstwerk altijd gemotiveerd wordt door de ‘conceptie’ die het kunstwerk draagt.3
We weten inmiddels dat Van Ostaijens late werk gedragen wordt door een ‘platonisch-pessimistische’
conceptie, die gekenmerkt wordt door het verlangen naar het presenteren van het object van de idee,
maar zich noodgewongen, vanuit het inzicht dat ideële objecten per definitie niet presenteerbaar zijn,
beperkt tot het maken van ‘toespelingen’ erop. De fundamentele, en paradoxale, opdracht van de
kunst van de late Van Ostaijen is dus in feite: een vorm bedenken die ‘alludeert’ op wat geen vorm
kan krijgen.
Zoals men kan verwachten houden de concrete technieken die Van Ostaijen met het oog op het
bereiken van dat doel hanteert, alle op de een of andere manier verband met wat we eerder het ‘Thema
der Unform’ hebben genoemd.4 We weten dat Kant de natuurobjecten die we als vormeloos, chaotisch
en ondoelmatig ervaren, als de meest geschikte ‘analoga’ van het absolute en daardoor als potentiële
‘verhevenheden’ beschouwt.5 Kant weigert echter het bestaansrecht te erkennen van een verheven
kunst die probeert om door de productie van ‘vormeloze’ en ‘ondoelmatige’ kunstobjecten op het
onpresenteerbare te alluderen.6 De consequenties waar Kant voor terugdeinst, worden door de late
Van Ostaijen echter moeiteloos geaccepteerd.7 De ‘deformerende’ strategieën die hij in zijn late werk
hanteert, zijn talrijk en verscheiden. Ze hebben niet alleen betrekking op de in zijn werk voorgestelde
objecten, maar ook op de fundamentele vooronderstellingen van de ‘geving’, op de overgeleverde
middelen waarmee de artistieke voorstelling tot stand wordt gebracht en op normen en regels die
voorschrijven hoe het ‘welgevormde’ er in functie van een bepaald ‘enjeu’ (grammaticale juistheid,
technische virtuositeit, gemakkelijke verstaanbaarheid, commercieel succes, ideologische correctheid,
‘aangepast’ gedrag, zedelijkheid, welvoeglijkheid, ...) behoort uit te zien.8 Hoe die strategieën meer
concreet in Van Ostaijens Nagelaten gedichten worden gehanteerd, zullen we in Deel III uitgebreider
kunnen laten
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Zie hiervoor onder andere Deel I. Hoofdstuk 3.3.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.3.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.3. en Hoofdstuk 5.2.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 4.2. Over het ‘Thema der Unform’ als kenmerkend voor de moderne kunst in het
algemeen zie Deel I. Hoofdstuk 3.3.
Zie hierover Deel I. Hoofdstuk 2.3.2. en 2.3.3.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.3.5. en 2.4.4.
Dat is met name uit onze bespreking van Van Ostaijens receptie van de Beobachtungen gebleken. (Cf. Hoofdstuk
2.1. en 2.2.)
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.3. en Deel I. Hoofdstuk 4.2.
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zien.1 Toch hebben we ook in dit tweede deel al enkele keren op Van Ostaijens gebruik van dergelijke
strategieën gewezen. Een korte samenvatting van onze bevindingen daarbij kan ons al een idee geven
van wat we bij onze lectuur van de bewuste gedichten mogen verwachten.
Een eerste door Van Ostaijen gehanteerde strategie bestaat in de voorstelling van chaotische,
vormeloze en/of ondoelmatige objecten - het soort objecten dat volgens Kant bij uitstek aanleiding
kan geven tot het verheven gevoel.2 Daarnaast verschijnen in Van Ostaijens late werk ook vaak
voorstellingen van objecten waarvan gesuggereerd wordt dat ze in de vormeloosheid dreigen onder
te gaan of er zich nog maar pas aan onttrokken hebben.3 Aansluitend hierbij streeft Van Ostaijen ook
geregeld naar het ontwrichten van de vooronderstellingen die de empirie ‘vorm geven’ en organiseren:
de ruimte, de tijd en de categorieën (de logica), inzonderheid de categorie van de causaliteit.4 Zoals
we hebben gezien gelden die vooronderstellingen uitsluitend voor de verschijnselen.5 Als Van Ostaijen
op uiteenlopende manieren probeert om ze geweld aan te doen, dan gebeurt dat met het oog op de
suggestie van een niet tot de zinnelijkheid behorende ‘andersheid’, waarop zij niet van toepassing
zijn. Zo hadden we er al op gewezen dat Van Ostaijen in de grotesken te pas en te onpas de ‘regels
van logische [...] welgevormdheid’6 aan zijn laars lapt. Hetzelfde streven naar het ontwrichten van de
logica en de natuurlijke causaliteit motiveert ook Van Ostaijens voorkeur voor het gebruik van de
associatie als poëtische techniek.7
In hetzelfde licht moet ook Van Ostaijens afwijzing van een kunst die enkel streeft naar de
waarheidsgetrouwe voorstelling van de empirie worden gezien.8 Deze afwijzing resulteert in het in
vraag stellen en het ‘saboteren’ van het technische arsenaal van het realisme.9 Zo boort Van Ostaijen
in zijn grotesken geregeld en met typerend genoegen de realistische illusie de grond in, onder meer
door de met het oog op het opwekken van die illusie gebruikte conventionele middelen nadrukkelijk
zichtbaar te maken en ter discussie te
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Cf. hierbij Deel III. Hoofdstuk 2.6. en Hoofdstuk 3.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 4.2. Op het voorkomen van dergelijke ‘verhevenheden’ in de late poëzie van Van
Ostaijen zijn we al kort ingegaan in Hoofdstuk 2.5.
Met betrekking tot de Nagelaten gedichten hebben we in dit verband reeds in het algemeen gewezen op dingen als:
‘een plotselinge inbreuk van het chaotische en het “unheimliche” in de geordende, vertrouwde natuur, de fragmentatie,
de ontbinding, de nakende verdwijning of het “ternauwernood-aanwezig-zijn” van dingen, het vormeloos worden
van landschappen’ (cf. Hoofdstuk 4.1.).
Zie hierbij Hoofdstuk 4.1., 4.2.1., 4.2.2. en 4.3. en Hoofdstuk 5.2.
Cf. hierbij onder meer Hoofdstuk 4.1. en Deel I. Hoofdstuk 2.3.2.; KdrV B XXV, B XXVII, A 27/B 43, A 30/B
45, A 34-35/B 51-52, A 42-43/B 59-60, B 71-72, B 163, B 274-275, A 227-228/B 280, A 286/B 342; A 375; en
P.F. Strawson, The Bounds of Sense, 53.
C. Offermans, Heerlik zwansen, 221. Zie ook Hoofdstuk 1.5.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.3. Herinneren we hierbij ook aan Van Ostaijens voorkeur voor een schilderkunst die zich
niet stoort aan de natuurwetten, en enkel rekening houdt met haar eigen, picturale, wetten. (Cf. Hoofdstuk 5.2.)
Cf. hierbij Ter inleiding 2.1., Hoofdstuk 2.2. en 2.4., Hoofdstuk 4.3. en Hoofdstuk 5.1. en 5.2. Het positieve pendant
van deze voorkeur is vanzelfsprekend Van Ostaijens voorkeur voor een ‘onnatuurlijke’, ‘fantastische’ kunst, zoals
die was gebleken uit onze bespreking van zijn oordeel over de Beobachtungen. (Cf. Hoofdstuk 2.1.)
Cf. Hoofdstuk 4.3. en Hoofdstuk 5.2. Deze afwijzing en beschadiging van de middelen van het realisme hadden
we in Deel I aangewezen als een van de mogelijke strategieën van een door de esthetica van het verhevene
gemotiveerde kunst. (Cf. Hoofdstuk 3.3.)
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stellen.1 In de poëzie mondt Van Ostaijens antirealisme in enkele extreme gevallen uit in een zo goed
als volledige abstractie - de demonstratieve afwijzing van elke voorstelling, die als een ‘negative
Darstellung’ van het onvoorstelbare moet fungeren.2
Voorts hebben we er ook herhaaldelijk op gewezen dat Van Ostaijens late creatieve werk gekenmerkt
wordt door inbreuken op de vigerende regels voor de productie van een ‘welgevormd’ kunstwerk en
door een subversieve omgang met de artistieke traditie in het algemeen. Dat hebben we tot dusver
vooral met betrekking tot de grotesken kunnen vaststellen.3 Zo blijkt Van Ostaijen zelf een manifest
gebrek aan coherentie als een van de wezenskenmerken van zijn grotesken te beschouwen.4 Maar ook
in andere opzichten gaan Van Ostaijens grotesken vaak radicaal in tegen de gangbare voorstellingen
van het ‘goede’ literaire werk, zodat Beekman terecht stelt: ‘Many grotesques are subversions of the
bourgeois novel. Whatever common, popular taste might expect of an imaginative work of prose is
skillfully withheld.’5 Daarnaast stoort Van Ostaijen zich al evenmin aan de ‘regels van [...]
communicatieve welgevormdheid.’6 De voor de grotesken karakteristieke ‘taalmishandeling’7 - de
ontwrichting van de taalorde - is dan ook niet zozeer het gevolg van onbeholpenheid dan wel van
dezelfde subversieve geest die Van Ostaijen er ook toe aanzet om in te gaan tegen de regels van de
logica en de conventies van de literaire traditie. In ‘Het bordeel van Ika Loch’ worden het clichématige,
strak beregelde taalgebruik van Ika Loch (het mechanische systeem) en het subversieve ‘poëtische’
taalgebruik bij de beschrijving van Promethea (de wonderlijke afwijking) trouwens impliciet met
elkaar geconfronteerd, waarbij Van Ostaijen het natuurlijk opneemt voor het tweede.8
Ten slotte kunnen veel van de grotesken ook worden gelezen als een aanslag en een kritiek op de
gangbare (‘burgerlijke’) en door de opvoeding ingeprente opvattingen over moraal en welvoeglijkheid.
In tal van grotesken worden de gangbare voorstellingen van wat moreel, fatsoenlijk en eerbaar is met
onmiskenbaar genoegen aangerand.9
Het onderliggende patroon van Van Ostaijens werkwijze is in al de zo-even besproken gevallen
hetzelfde: het (wel)gevormde, het gecodificeerde, het geordende, het beregelde, het betekende, het
doelmatige wordt gedeformeerd, ontwricht, ‘ontordend’, ontregeld, van zijn betekenis ontdaan,
ondoelmatig gemaakt - kortom, keer op keer trekt een onvoorspelbare, grillige ‘figure’ haar sporen
in de keurige maar doodse orde van een ‘discours’.10 In dit
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Cf. hierbij Hoofdstuk 2.2.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.1. Over de ‘negative Darstellung’ zie Deel I. Hoofdstuk 2.5.3. en Hoofdstuk 3.3.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.5.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.5.
E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 79. Zie ook Hoofdstuk 1.5.
C. Offermans, Heerlik zwansen, 221. Zie ook Hoofdstuk 1.5.
G. Walschap, Taalmishandeling door een voortreffelijk prozaschrijver, 66.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.6.
Enkele voorbeelden: de ridiculisering van de vaderlandsliefde in ‘De trust der vaderlandsliefde’; de ‘naaktdans’
van Ursula von Mondschau in ‘Van een meevallertje dat een malheur was’; de ‘konsekwente onzedelikheid’ (III,
88) van Megalopolis in ‘De verloren huissleutel’; de situering van ‘De generaal’ in een goor milieu van ‘hoeren en
maqueraux’ (III, 208); en de perverse verhouding tussen de stronk en Angèle in ‘De bende van de stronk’.
Cf. hierbij Offermans' bespreking van ‘Het bordeel van Ika Loch’: Het bordeel als disciplineringsmachine, 111-113.
Beekman hanteert de tegenstelling ‘order’ - ‘violation of the axiomatic code’ (Homeopathy of the Absurd, 41) Zie
in dit verband verder ook id., In illo tempore, 150; en Hoofdstuk 1.6. Over het begrippenpaar ‘discours’/‘figure’
zie onder meer J.-F. Lyotard, Interview with Georges van den Abbeele, 17.
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patroon, dat hoe men het ook beschrijft telkens weer neerkomt op het beschadigen (het ‘opofferen’)
van het bestaande, herkennen we de setup van een ‘verheven’ offereconomie.1 De inzet van het
offerritueel dat in Van Ostaijens creatieve praxis telkens opnieuw wordt voltrokken, is de inzet van
de esthetica van het verhevene: het voelbaar maken van een ‘andersheid’ die aan elke vorm ontsnapt.
Zoals we hebben gezien is het volgens Lyotard precies door vooraf gegeven regels in vraag te
stellen dat men aan het gebeuren als ongrijpbaar, volstrekt uniek quod kan herinneren.2 Het is volgens
Lyotard dan ook de eindeloze queeste naar het quod die de voor de avant-garde zo kenmerkende
tendens tot permanente deformatie (‘ont-regeling’) en subversie motiveert.3 Ook Van Ostaijens werk
laat zich tot op grote hoogte lezen als het product van die queeste en het daarin geïmpliceerde
permanente verzet tegen alle pogingen tot ‘betekening’ en beregeling, die immers altijd ook pogingen
tot verheimelijking van het ‘gebeuren’ zijn.4 Op het verband van deze ‘queeste’ met de tendens tot
deformatie in Van Ostaijens werk hebben we al herhaaldelijk gewezen.5
Een onvermoeibare experimenteerlust en de neiging om af te wijken van wat zich op een gegeven
moment als een ‘model’ opwerpt, die volgens Lyotard niet los kunnen worden gezien van de ‘verheven’
motivatie van de moderne kunst, laten zich niet alleen moeiteloos in Van Ostaijens late werk aanwijzen,
ze worden ook door hemzelf nadrukkelijk tot de wezenlijke kenmerken van zijn creatieve praxis
gerekend.6 In overeenstemming hiermee blijkt hij een ‘positieve’, statische poëtica voor een aberratie
te houden.7 Het kunstwerk zoals hij dat opvat staat in het teken van de aandacht voor het gebeuren
en laat zich dan ook niet de wet dicteren door formuleerbare regels. Tegenover deze regels stelt Van
Ostaijen de eigen dynamiek van het materiaal, die zelf bepaalt wat het gedicht moet worden. Door
deze omgang met het materiaal hanteert hij de woorden en zinnen in het gedicht minder als
betekenisdragers dan als ‘gebeurtenissen’ in hun eigen recht, die op een volstrekt onvoorspelbare
wijze bij eerder ‘gebeurde’ woorden en zinnen aanknopen en zo de unieke ‘context’ van het gedicht
tot stand brengen.8 De manier waarop de late Van Ostaijen zijn gedichten tot stand wil zien komen,
berust op een opvatting van kunst waarin spontaneïteit, onvoorspelbaarheid, verrassing, spel en
improvisatie ten zeerste op prijs worden gesteld.9 In een dergelijke opvatting is elk kunstwerk zelf
een onvoorspelbare en unieke ‘gebeurtenis’:10
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Zie in dit verband Deel I. Hoofdstuk 3.3. en Hoofdstuk 4.2.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 1.2. en Hoofdstuk 3.3.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 1.4. en Hoofdstuk 3.2. en 3.3.
Cf. hierbij Ter inleiding 2.2. en Hoofdstuk 1.3.; en Deel I. Hoofdstuk 4.2. Offermans constateert bij Van Ostaijen
dan ook terecht een tendens tot ‘ondermijning van alle pogingen mensen en dingen (talig) vast te leggen, ze voor
eens en voor altijd te definiëren.’ (Tegengif, 143) Zie verder ook ibidem 145-146; en E.M. Beekman, Homeopathy
of the Absurd, 146.
Cf. hierbij Ter inleiding 2.2. en Hoofdstuk 5.2.; en Deel I. Hoofdstuk 4.2.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.1., 4.2.2. en 4.3.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.3. en Deel I. Hoofdstuk 4.2.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 4.2. Zie in dit verband ook Deel I. Hoofdstuk 3.3.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.2.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 4.2. Zie in dit verband ook Deel I. Hoofdstuk 3.3.
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wat ‘zich voordoet’, wordt met vreugde en verbazing begroet - ja, ongeveer met de blij verraste
verwondering waarmee Marc ‘s morgens de dingen groet.1 Dit ‘vrolijke’ moment in het werk van de
late Van Ostaijen - het moment van de novatio - mag echter nooit los worden gezien van het
‘melancholische’ moment, dat hem ertoe aanzet om steeds opnieuw de verheven ‘geste’ - het grijpen
naar het ongrijpbare - te maken en de grote motorische kracht vormt van dit werk.2 Verliest men dat
moment toch uit het oog, dan dreigt het gevaar dat men Van Ostaijens door de esthetica van het
verhevene gemotiveerde late poëzie voor het product van een op ‘l'art pour l'art’-principes berustend
formalisme houdt.3

4. En verder?
In dit tweede deel hebben we een drietal grotesken gedetailleerd besproken, te weten ‘Het gevang in
de hemel’, ‘Het beroep van dichter’ en ‘De trust der vaderlandsliefde’. Waar dat relevant was, zijn
we ook ingegaan op andere grotesken, zoals onder meer ‘Mechtildis, die goede meid’4, ‘Het bordeel
van Ika Loch’5, ‘De generaal’6 en ‘Anaïs’7. Voorts hebben we ruim aandacht besteed aan twee
essayistische teksten die korte tijd na de ‘impasse’ van 1921-1922 zijn ontstaan: ‘Modernistiese
dichters’ en het derde Campendonkopstel. Hebben we in de beschouwing ook nog andere opstellen
betrokken, dan betrof het doorgaans teksten die Van Ostaijen in de loop van de Berlijnse tijd of vlak
daarna heeft geschreven, zoals het ‘Voorwoord bij zes lino's van Floris Jespers’8, ‘Wat is er met
Picasso’9, ‘Rond het Vlaamse probleem’10, het eerste Campendonkopstel11 en de ‘Open brief aan Jos.
Léonard’12. Op het andere werk, dat wil zeggen de poëzie en de opstellen van vóór de Berlijnse tijd
en na 1923, zijn we tot dusver nog slechts terloops en/of alleen in vrij algemene termen ingegaan. In
het derde deel willen we die algemene uitlatingen toetsen, met verwijzingen naar het werk onderbouwen
en verder preciseren. Het spreekt echter vanzelf dat een grondige bespreking van al het tot dusver
niet of nauwelijks behandelde werk van Van Ostaijen in het licht van onze problematiek in het bestek
van dit nu reeds lijvige proefschrift niet realiseerbaar is. Daarom zullen we ons beperken tot de
bespreking van een ‘overzienbaar’ corpus van
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Cf. hierbij Hoofdstuk 4.2.2.; en Deel I. Hoofdstuk 4.2. Zie in dit verband verder ook Deel I. Hoofdstuk 1.4.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.3. We komen op de onoplosbare spanning tussen ‘melancholia’/‘novatio’ bij de late Van
Ostaijen uitgebreider terug in Deel III. Hoofdstuk 2.8. Over Lyotards gebruik van dit begrippenpaar zie Deel I.
Hoofdstuk 3.5.
Cf. hierbij Hoofdstuk 4.3. en Deel I. Hoofdstuk 4.2. Over de ‘contextafhankelijkheid’ en de daarmee samenhangende
‘kwetsbaarheid’ van een door de esthetica van het verhevene gemotiveerde kunst zie ook Deel I. Hoofdstuk 2.4.4.
en 2.5.3. en Hoofdstuk 3.3.
Cf. Ter inleiding 1.
Cf. Hoofdstuk 1.3. en 1.5. en Hoofdstuk 3.3.
Cf. Hoofdstuk 3.3.
Cf. Hoofdstuk 4.2.2.
Cf. Hoofdstuk 2.3. en 2.4. en Hoofdstuk 3.3.
Cf. Ter inleiding 2.2.
Cf. de inleidende alinea's van Hoofdstuk 1.
Cf. Ter inleiding 2.2. en 2.3.
Cf. Ter inleiding 1. en 2.2.
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strategisch gekozen teksten. Waar de gelegenheid zich voordoet, zullen we daarbij ook verwijzen
naar andere teksten, die zelf echter verder niet gedetailleerd behandeld zullen worden.
In onze bespreking van het werk van Van Ostaijen tot dusver hebben we logischerwijze, ten gevolge
van het specifieke opzet van dit tweede deel, vooral oog gehad voor teksten waarin Van Ostaijens
kantiaanse Wende wordt aangekondigd of waarin ze zich juist heeft voltrokken. In het derde deel
willen we vooral ingaan op het ‘vroege’ en het ‘late’ werk - anders gezegd: het werk dat aan dat
‘keerpunt’ ruim voorafgaat en het werk dat erop volgt.
Zo willen we in het eerste hoofdstuk van het derde deel een grondige lectuur ondernemen van het
‘15 maart tot 15 mei 1918’ gedateerde titelgedicht van Het Sienjaal. Aansluitend hierbij zullen we
ook andere gedichten uit Het Sienjaal in de beschouwing betrekken. Bovendien zullen we ook maximaal
het verband leggen tussen het besproken gedicht en de vroege opstellen. Onze bespreking zal er vooral
op gericht zijn om onze stelling dat de vroege Van Ostaijen een ‘modern’ idealist was, verder te
onderbouwen. Vervolgens zullen we proberen aan te tonen dat de esthetica van Het Sienjaal de
esthetica van het schone is én dat de voorkeur van de vroege Van Ostaijen voor deze esthetica verband
houdt met zijn verblinde idealisme.
In het tweede hoofdstuk bespreken we het essayistische werk dat na 1923 is ontstaan. Daarbij willen
we in de eerste plaats laten zien dat de vaststellingen die we in dit tweede deel hebben gedaan
aangaande de ontwikkeling van Van Ostaijen tot een ‘kantiaans criticus’ en de gevolgen daarvan voor
zijn denken over het ethisch-politieke en voor zijn kunstopvattingen, door deze teksten worden
bevestigd. Tevens zullen we aantonen dat deze verschuiving in zijn denken gepaard gaat met een
overgang naar de esthetica van het verhevene. Ten slotte zullen we ook uitgebreid ingaan op de manier
waarop Van Ostaijen zelf zijn ‘verheven’ conceptie en de concrete technische uitwerking van zijn
‘zuivere lyriek’ aan elkaar relateert.
In het derde hoofdstuk, ten slotte, ondernemen we een nauwgezette lectuur van ‘Facture baroque’
en ‘Het dorp’, twee late gedichten. Daarbij zal onze aandacht vooral uitgaan naar de manier waarop
de in het tweede hoofdstuk besproken theoretische problematiek in de gedichten tot uitdrukking wordt
gebracht en naar het verband tussen de motivatie van deze gedichten door de esthetica van het
verhevene en hun concrete technische uitwerking. Waar de gelegenheid zich voordoet zullen we
daarbij het verband leggen met ander werk van Van Ostaijen. Dat zal in dit geval met name gebeuren
door geregeld ook naar andere Nagelaten gedichten te verwijzen.
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Deel III
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Hoofdstuk 1. ‘Het Sienjaal’: Van Ostaijen als ‘pontifex’
Zoals aangekondigd zal dit eerste hoofdstuk van het derde deel opgebouwd zijn rond een lectuur van
het titelgedicht van Het Sienjaal, Van Ostaijens in het najaar van 1918 gepubliceerde tweede
gedichtenbundel. Het derde deel van dit proefschrift is erop gericht onze constructie van de
ontwikkeling van Van Ostaijens denken zoals die in het laatste hoofdstuk van Deel I en in Deel II
gestalte heeft gekregen, aan tot dusver niet of nauwelijks behandelde teksten te toetsen en na te gaan
in hoeverre zij verdere nuancering en vervollediging behoeft. In dit hoofdstuk zullen we ons
concentreren op de teksten die zijn ontstaan in de periode die we als het beginpunt van Van Ostaijens
ontwikkeling hebben vooropgesteld, dat wil zeggen op het theoretisch-kritische en creatieve werk uit
1917-1918.1
Voor we onze lectuur van ‘Het Sienjaal’ aanvatten, zullen we in 1. de grote lijnen van onze
constructie van de ethisch-politieke opvattingen en de kunstopvattingen van de vroege Van Ostaijen
kort resumeren. Vervolgens zullen we haar een eerste toetsing laten ondergaan door haar te confronteren
met de belangrijkste opstellen uit de jaren 1917-1918. Met de hieruit resulterende bevindingen als
uitgangspunt ondernemen we in 2. een gedetailleerde lectuur van het programmatische ‘Het Sienjaal’.
Om te laten zien hoe Van Ostaijens illusoir-idealistische ethisch-politieke opvattingen verband houden
met zijn voorkeur voor de esthetica van het schone, zullen we in 3. ten slotte ook de andere gedichten
uit Het Sienjaal in de beschouwing betrekken.

1. De opstellen uit 1917-1918: naar een verzoening van idee en werkelijkheid
‘Hoofdzaak is dat het werk geestelik weze: ideoplastiek.’2
‘De levens-aanschouwing der jongeren is in Paul van Ostaijen
verinnigd geworden en uitgezeid’3.
Zoals bekend vertrekt onze beschrijving van de ontwikkeling van Van Ostaijens ‘utopisch denken’4
van de vraag naar de manier waarop Van Ostaijen zich in de verschillende stadia van zijn ontwikkeling
de verhouding tussen werkelijkheid en idee, ‘natuur’ en ‘geest’ (‘vrijheid’), het ‘andere’ en het ‘ik’
denkt. Natuurlijk is deze vraag in eerste instantie vooral van belang voor de ontwikkeling van Van
Ostaijens denken over het ethisch-politieke. De zoektocht naar het antwoord op deze vraag brengt
ons echter in tweede instantie ook tot een beter inzicht in de diepere motivatie van de verschuivingen
die zich in Van Ostaijens kunstopvattingen en creatieve praxis laten vaststellen.

1
2
3
4

Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 4.1. en Deel 2. Tot besluit 2.
IV, 98. Het citaat is afkomstig uit ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’.
Marnix Gijsen in 1920 over Het Sienjaal. (Literatuur in het bezet gebied, 675)
T. Vaessens, De esthetische uitdrukking van een idealistische beslissing, 67.
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Zoals we in Deel II hebben gezien heeft het er alle schijn van dat de Van Ostaijen van 1917-1918 het
mogelijk en wenselijk acht om de kloof tussen idee en werkelijkheid realiter te dichten.1 Als deze
indruk correct is, dan kunnen we Van Ostaijens denken uit deze tijd omschrijven als het denken van
een ‘pontifex’ - iemand die ernaar streeft om bruggen te bouwen tussen domeinen die radicaal
incommensurabel zijn2 - en is hij, doordat hij de radicale incommensurabiliteit van het reële en het
ideële negeert, ten prooi aan de transcendentale illusie.3
Zoals we weten leidt de transcendentale illusie tot een ‘verblinde’ politiek, die in Van Ostaijens
geval de concrete vorm aanneemt van een politiek die geïnspireerd is door de ‘grote vertellingen’ van
de moderniteit. Deze ‘vertellingen’ lezen de geschiedenis ‘letterlijk’ - en dus niet onder de modus
van het ‘alsof’4 - als een ontwikkeling naar de (in een afzienbare toekomst verwachte) verwezenlijking
van een ideëel doel, en inzonderheid van de vrijheidsidee.5 Ze geven dan ook doorgaans aanleiding
tot hoopvol op de toekomst gerichte eschatologische projecten.6 Het ‘goede’ subject is, in het perspectief
van deze vertellingen, het actief in de werkelijkheid optredende subject, dat door zijn praxis een
bijdrage levert aan het dichterbij brengen van de verhoopte verwezenlijking.7 In de moderne vertellingen
wordt het subject met andere woorden beoordeeld op zijn productiviteit - op de bijdrage die het levert
aan het voltrekken van het heilsplan.8 Kenmerkend voor deze vertellingen is ook hun universalisme:
ze zijn afgestemd op een volstrekte, totalitaire verwezenlijking van het doel - voor iedereen, overal
en voor altijd. De vervulling van de belofte die ze formuleren moet ten goede komen aan de hele
mensheid - een alomvattend ‘wij’, waar geen groepen of individuen buiten vallen.9 Dit universalisme
manifesteert zich in hun kosmopolitische inslag en hun afwijzing van regionalismen, particularismen
en lokale tradities die onverenigbaar zijn met een ‘modern’ wereldburgerschap.10 Het verklaart ook
het in principe pacifistische karakter van de moderne vertellingen. Is de oorlog tussen volkeren in
een archaïsch, ‘exclusief’ denken, dat het ‘eigene’ per definitie als het superieure en het goede
beschouwt en het ‘andere’ als het inferieure en het kwade, zowat de natuurlijke staat der dingen, dan
volgt uit het universalisme van de moderne vertellingen dat elke oorlog in feite een burgeroorlog is
- een betreurenswaardige strijd van mensen tegen mensen. De moderne vertellingen denken de
‘posthistorische’ toestand die zij nastreven dan ook als een toestand van ‘eeuwige vrede’.11
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Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.1.5.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 1.5. en Hoofdstuk 2.1.5.
Volgens Kant is het alleen onder deze modus dat het teleologische oordeel legitiem kan zijn. (Cf. Deel I. Hoofdstuk
2.2. en 2.5.)
Cf. hierbij J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 37-38; G. Bennington, Lyotard: Writing the Event,
160-161; I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 14-15; en Deel I. Hoofdstuk 1.5. en Hoofdstuk 2.6.1.
Cf. hierbij onder andere J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 38; I. Bulhof, Het postmodernisme
als uitdaging, 15; en Deel II. Hoofdstuk 3.2.
Cf. hierbij I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 14, 21 en 45; en Deel I. Hoofdstuk 2.6.1.
Cf. hierbij I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 19; en Deel I. Hoofdstuk 2.6.1.
Cf. hierbij onder andere G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 161; en Deel II. Hoofdstuk 3.2.
Cf. hierbij G. Bennington, Lyotard: Writing the Event, 161; en Deel II. Hoofdstuk 3.2.
Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 3.2.
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De moderne vertellingen zijn illusoire unificatieprojecten: ze streven naar een daadwerkelijke
verzoening van idee en werkelijkheid. Dat verklaart waarom het welgevallen aan het schone doelmatig
kan zijn voor deze projecten. Het schone laat ons immers toe om de werkelijkheid als een
‘werkelijkheid-voor-ons’ te ervaren. De schoonheidservaring kan daardoor worden opgevat als een
‘allusie’ op een effectief met het ideële doel in overeenstemming gebrachte werkelijkheid.1 Aan het
smaakoordeel is bovendien de vooronderstelling verbonden van een onmiddellijke en algemene
gevoelsgemeenschap.2 De ervaring van deze gevoelsgemeenschap kan als een ‘allusie’ worden opgevat
op de door de moderne vertellingen nagestreefde wereldgemeenschap van vrije en in harmonie
samenlevende mensen.3
Laat met name de esthetica van het schone zich gemakkelijk bruikbaar maken voor de moderne
vertellingen, dan zijn de effecten in de werkelijkheid van een illusoire ‘moderne’ politiek onvermijdelijk
subliem. Een ‘verblinde’ politiek die streeft naar het direct presenteren van het object van een idee
zal onvermijdelijk tot de vaststelling komen dat het bestaande ontoereikend is voor de idee. Haar niets
ontziende streven naar een adequate presentatie van de idee leidt dan ook tot de bereidheid om het
bestaande rigoureus op te offeren. De economie van een dergelijke politiek laat zich bijgevolg
omschrijven als een offereconomie, wat maakt dat het esthetische effect ervan alleen maar het verheven
gevoel kan zijn.4 Herinneren we aan het voorbeeld van de Franse revolutie: de revolutionairen zelf
zijn ten prooi aan de illusie van de revolutionaire politiek, die leidt tot de verdenking van alles wat
bestaat5 en tot de gruwelijkste terreur. De offereconomie die aan hun politieke praxis ten grondslag
ligt en die het gevolg is van hun verblinde pogingen om het onpresenteerbare te presenteren, wekt bij
de toeschouwers van de revolutie echter een esthetisch effect: het ‘enthousiasme’, een variant van
het verheven gevoel.6 Ook de ethiek van de moderne vertellingen is een ‘sublieme’ ethiek, aangezien
zij ervan uitgaat dat moreel handelen per se impliceert dat men ingaat tegen de ‘natuurlijke’, zinnelijke
interesse.7
In de loop van dit hoofdstuk zullen we proberen te laten zien dat de Van Ostaijen van 1917-1918
een ‘verblind’ idealist is - meer concreet: dat zijn denken over het ethisch-politieke ten prooi is aan
een illusie die in haar fundamenten en in haar effecten treffende overeenkomsten vertoont met de
transcendentale illusie van de ‘moderne vertellingen’.8 Met het oog daarop zullen we hier eerst ingaan
op Van Ostaijens belangrijkste theoretische
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Cf. hierbij J.-M. Schaeffer, L'art de l'âge moderne, 38-39 en 50; en Deel I. Hoofdstuk 2.1.5., 2.2.3., 2.5.2, 2.6.1.
en 2.6.2.
Over de sensus communis zie in het bijzonder Deel I. Hoofdstuk 2.2.4.
Zie hierover onder andere J.-M. Schaeffer: ‘La sphère du jugement esthétique est liée à l'idéal d'une humanité vivant
dans une société harmonieuse’ (L'art de l'âge moderne, 73). Zie verder ook Deel II. Tot besluit 2.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 1.5., Hoofdstuk 2.6.1. en Hoofdstuk 4.1. Over de ‘offereconomie’ zie Deel I. Hoofdstuk
2.4.3. en 2.5.3.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 1.5. en Hoofdstuk 2.6.1. en 2.6.2. Deze ‘soupçon’ is een variant van wat we elders de
‘platonische omkering’ hebben genoemd. Zie hierbij onder meer Deel I. Hoofdstuk 2.1.1. en 2.5.3. en Deel II.
Hoofdstuk 3.3.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.6.2. Over de transcendentale illusie waarop de revolutionaire politiek berust, zie
ook Deel I. Hoofdstuk 1.5.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.5.3.
Cf. hierbij ook Deel I. Hoofdstuk 4.1.
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geschriften uit deze jaren. Ook onze lectuur van ‘Het Sienjaal’ in 2. zal door deze vraagstelling worden
gestuurd. In 3., ten slotte, willen we aan de hand van een bespreking van Het Sienjaal in zijn geheel
het verband onderzoeken tussen Van Ostaijens illusoire idealisme en zijn kennelijke voorkeur voor
de esthetica van het schone. Daarbij willen we er vooral op wijzen hoe nadrukkelijk hij in Het Sienjaal
subjectieve ervaringen van eenheid tussen subject en object en tussen subjecten onderling thematiseert
en oproept en hoe hij deze ervaringen in verband brengt met het ethisch-politieke unificatieproject
waarin hij zich heeft ingeschreven.1
Eerder in dit proefschrift hebben we er al op gewezen dat de motivatie van het werk van de vroege
Van Ostaijen kan worden omschreven als een alomvattend streven naar ‘vergeestelijking’ van de
werkelijkheid.2 Zoals bekend deelde Van Ostaijen dit streven met een groot aantal andere jonge
Europese intellectuelen en kunstenaars uit die tijd: zij verzetten zich tegen wat zij als het amorele
‘materialisme’ van de negentiende-eeuwse bourgeoisie ervoeren3 en streefden ernaar om ‘het uitzicht
van de wereld te [...] veranderen door de toverspreuk van hun idealisme.’4 De oude wereld van de
bourgeois - een wereld van uiterlijkheid, kapitalisme, materialisme, positivisme en egoïstisch
individualisme - moest plaats maken voor een volstrekt nieuwe wereld waar spiritualiteit, vrijheid en
altruïsme de bovenhand zouden halen.5 De kunst die door deze generatie werd voortgebracht, is dan
ook minder het product van een nieuw artistiek programma dan wel van een nieuwe levensbeschouwing.
Dit geldt ook en met name voor de kunst van het expressionisme, dat meer dan welke andere
kunstrichting in Europa werd gedreven door een omvattend streven naar ‘vergeestelijking’.6 Zoals
bekend is precies het expressionisme voor Van Ostaijens kunstopvattingen en creatieve praxis van
1917-1918 van bijzonder groot belang geweest.
Het expressionisme kantte zich tegen oudere kunststromingen als het impressionisme en het
naturalisme, omdat het die als onvoldoende ‘vergeestelijkt’ beschouwde.7 Verkeerd aan het
impressionisme is volgens de expressionisten dat het zich beperkt tot een passieve
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Cf. hierbij ook Deel I. Hoofdstuk 4.1.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 4.1. en Deel II. Ter inleiding 2.1.
Hadermann spreekt van een wijd verspreide ‘opstandigheid tegen de materialistische zelfgenoegzaamheid en het
conservatisme van de negentiende-eeuwse samenleving’ (Het vuur in de verte, 39; zie ook ibidem 45). Eerder had
hij over Van Ostaijen geschreven: ‘In de Europese avant-garde uit die jaren komt hij [...] voor als één onder de
velen die [...] de wereld van hun vaderen te lijf gingen in naam van een ethische bewustwording’ (ibidem 2). En in
zijn ‘Ten geleide’ bij Tralbauts Van Gogh-reflekties op Van Ostaijen schrijft Lode Craeybeckx: ‘Men kan de morele
sfeer waaruit figuren als Paul van Ostaijen groeiden, niet begrijpen als men ze losmaakt vanuit de grondige afkeer
die de jeugd van die jaren voor de actuele sociaal-politieke realiteit kenmerkte.’ (6)
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 39. Zie verder ook H.-F. Jespers, Paul van Ostaijen tussen hemel en hel, 156.
Cf. hierbij ook P. Hadermann, De kringen naar binnen, 52.
Cf. hierbij onder andere F. van Passel, Het tijdschrift Ruimte (1920-1921) als brandpunt van humanitair
expressionisme, 27; P. Hadermann, De kringen naar binnen, 55; V. Brunclair, In memoriam Paul van Ostayen, 156;
A. Demedts, Moderne Vlaamse dichtkunst: de achtergrond van het expressionisme, 1; H. Uyttersprot, Paul van
Ostaijen en zijn proza, 88; J.C. van Aart, Kleursynesthesieën in de poëzie van Paul van Ostaijen, 90-91; en M.
Sertyn, Avondlandstemming bij de jonge avant-garde in Vlaanderen na 1918, 551.
Cf. hierbij onder meer J.C. van Aart, Kleursynesthesieën in de poëzie van Paul van Ostaijen, 79 en 89-90; en Deel
II. Ter inleiding 2.1.
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weergave van ‘toevallige’ zintuiglijke indrukken en daardoor onvoldoende rekening houdt met de
actieve inbreng van de geest van het subject. Dit gebrek aan ‘geest’ maakt het impressionisme in
expressionistische ogen tot een bij uitstek burgerlijke, hedonistische en escapistische kunst.1 Aan het
naturalisme verwijten de expressionisten dat het uitsluitend geïnteresseerd is in de weergave van de
materiële werkelijkheid en niet in de door hen wezenlijker geachte ‘herschepping’ van de werkelijkheid
door de geest.2 Het de expressionisten kenmerkende streven naar vergeestelijking motiveert dan ook
hun verzet tegen een louter mimetische kunst.3
Ook al bekent van deze opkomende generatie van jonge intellectuelen en kunstenaars zich slechts
een minderheid tot een van de ‘klassieke’ gedaanten die het Verlichtingsstreven in de negentiende
eeuw had aangenomen, toch vertonen hun opvattingen doorgaans wel de belangrijkste eigenschappen
van de ‘moderne vertellingen’.4 Hun ethisch-politieke programma neemt immers veelal de vorm aan
van een - voor in een afzienbare toekomst realiseerbaar gehouden5 - project dat idee en werkelijkheid
wil verzoenen, en vertoont daarnaast ook de meeste andere typisch ‘moderne’ trekken: een universeel
emancipatiestreven, een radicaal pacifisme, het verlangen naar ‘la fraternité des peuples’6, een
onmiskenbaar kosmopolitisme, de overtuiging dat individuen het vermogen en de plicht hebben om
actief in de werkelijkheid op te treden en de geschiedenis naar haar ideële doel toe te drijven, etc.7
Een dergelijk programma vindt men bijvoorbeeld terug in een belangrijke spreekbuis van deze generatie
in Vlaanderen: het humanitair-expressionistische tijdschrift Ruimte, dat sterk beïnvloed was door de
direct ethisch-politiek georiënteerde vleugel van het Duitse expressionisme. Ruimte, zo stelt Brunclair
in 1920, propageert ‘het geestelijk aktivisme, d.w.z. [...] de verwezenlijking van de abstrakte wereld
in de tastbare fenomenaliteit, door handelen’8. De ‘activistische’ kunstenaar heeft dan ook tot taak
‘het evangelische woord te zaaien en de verwerkelijking van Gods koninkrijk op aarde, het ruimtelijke
paradijs, voor te bereiden’9. De waarde van zijn kunst is direct afhankelijk van de mate waarin zij
zich in dat ethisch-politieke project weet te integreren.10
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Cf. hierbij onder andere P. Hadermann, Het vuur in de verte, 39-43.
Cf. hierbij ook J.C. van Aart, Kleursynesthesieën in het werk van Paul van Ostaijen, 90.
Cf. hierbij ook J.C. van Aart, Kleursynesthesieën in de poëzie van Paul van Ostaijen, 79 en 89.
Cf. hierbij A. Demedts, Moderne Vlaamse dichtkunst: de achtergrond van het expressionisme, 1. Dat de
vertegenwoordigers van deze generatie zich doorgaans het meest tot een linkse, progressistische traditie aangetrokken
voelen, blijkt trouwens uit het feit dat ze zich beroepen op zulke ‘eigennamen’ als ‘de Aufklärung’, ‘de Franse - en
later de Russische - Revolutie’, Heinrich Mann, Kropotkin, Rousseau, etc. Zie hierbij P. Hadermann, Het vuur in
de verte, 39 en 55.
Wijd verspreid was in deze jaren dan ook de overtuiging dat men het einde van een oude, voorbijgestreefde wereldorde
beleefde en op de drempel stond van een radicaal nieuw tijdvak. Zie hiervoor P. Hadermann, De kringen naar
binnen, 52 en 55; en J. Muls, Paul van Ostaijen en de stad, 23.
Cf. M. Huysseune, in: J. Weisgerber (ed.), Les avant-gardes littéraires en Belgique, 121.
Cf. hierbij A. Demedts, Moderne Vlaamse dichtkunst: de achtergrond van het expressionisme, 1 en 3.
Geciteerd in: A. Blokhuis, Canço per a mi mateix, 191. Zie hierbij ook H.-F. Jespers, Vroeger en nu, 23; en M.
Sertyn, Avondlandstemming bij de jonge avant-garde in Vlaanderen na 1918, 553-556.
Geciteerd in: A. Blokhuis, Canço per a mi mateix, 192. Zie verder ook V. Brunclair, In memoriam Paul van Ostayen,
143.
De titel ‘Ruimte’ verwees trouwens naar dit programma van ‘verruiming’ tot buiten het louter esthetische. Zie in
dit verband het Ruimtemanifest (in: F. van Passel, Het tijdschrift Ruimte (1920-1921) als brandpunt van het
humanitair expressionisme, tussen 22 en 23); F. van Passel, o.c., 39-42; M. Sertyn, Avondlandstemming bij de
jonge avant-garde in Vlaanderen na 1918, 554; en M. Huysseune, in: J. Weisgerber (ed.), Les avant-gardes littéraires
en Belgique, 122-123. Leerrijk voor het ‘ethicisme’ van de Ruimte-groep zijn ook Marnix Gijsens opstel ‘Literatuur
in het bezet gebied’ (1920); en De Bocks inleiding op Van Passel, o.c.
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Het zijn echter niet alleen de ‘ethen’ onder de modernistische kunstenaars bij wie het streven naar
vergeestelijking een dergelijke, aan de grote vertellingen van de moderniteit herinnerende vorm
aanneemt. Ook een groot aantal van de meer ‘esthetisch’ gerichte kunstenaars integreren hun creatieve
praxis in een verzoeningsproject met duidelijk ‘moderne’ trekken. Zo stelt Hadermann in zijn
bespreking van de invloed van Kandinsky op Van Ostaijens ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ dat
ook Kandinskys opstel met de programmatische titel Über das Geistige in der Kunst van ‘een
onwrikbaar, hardnekkig Tolstojaans geloof in de vooruitgang van de menselijke geest’1 getuigt. Ook
voor Kandinsky is het fundamentele probleem dat van de kloof tussen idee en werkelijkheid, geest
en materie. Die kloof moet door toedoen van ‘een kleine elite’2 geleidelijk worden gedicht, tot
uiteindelijk de ‘Epoche des grossen Geistigen’ kan aanbreken, waarin iedereen het superieure niveau
van de ‘voortrekkers’ zal hebben bereikt.3
Van Ostaijen identificeert zich in zijn theoretisch-kritische geschriften uit deze jaren nadrukkelijk
met deze ‘geestelike, anti-materialistiese beweging’4. Daarmee schrijft hij zich ook in in het zo-even
beschreven unificatieproject, dat een werkelijke verzoening van idee en werkelijkheid beoogt. Het
meest nadrukkelijk doet hij dat in de reeds eerder geciteerde passages uit ‘Ekspressionisme in
Vlaanderen’ (1918), waar hij zich beroept op Kurt Hillers activisme.5 Net als Hiller gelooft Van
Ostaijen dat de nieuwe generatie verschilt van de voorbije progressieve generaties door haar overtuiging
dat de kloof tussen idee en realiteit daadwerkelijk overbrugd kan worden en door haar uit die
overtuiging voortvloeiende optimistische activisme:
de vooruitstrevende beweging uit de vorige generaties berustte op: 1e) een waarneming
van de tegenwoordige onvolmaaktheid, 2e) een denkbeeld van de volmaaktheid in de
toekomst. Bij deze statiek bleven de vorige generaties. Het aktivisme van de huidige
generatie ontbrak hun. (IV, 56)
In een voetnoot hierbij citeert hij een passage uit Taugenichts, Tätiger Geist, Thomas Mann, waarin
Hiller oproept tot het delgen van de dualiteit tussen het bestaande (de ‘seiende Welt’)
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P. Hadermann, Het vuur in de verte, 54. Zie ook ibidem 183-184 en 191; E. Spinoy, Paul van Ostaijen en het
Russische futurisme-formalisme, 120; en J.C. van Aart, Kleursynesthesieën in de poëzie van Paul van Ostaijen,
90-91.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 55.
Cf. P. Hadermann, Het vuur in de verte, 55; en H. Uyttersprot, Paul van Ostaijen en zijn proza, 88. Over de
universalistische ambities van Kandinsky en zijn geestesgenoten zie S. Jacobs, De verf en de tekst, 43.
IV, 60. Zie verder ook IV, 66; en A.T.W. Bellemans, Poëtiek van Paul van Ostaijen, 54.
Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 40 en 52; en P. de Vree, Paul van Ostaijen
en het dadaïsme, 11-12. Hiller heeft trouwens ook andere Vlaamse jongeren uit die tijd beïnvloed. Zie hiervoor
onder andere Marnix Gijsens in 1920 verschenen ‘Literatuur in het bezet gebied’ (670); en P. de Vree, o.c., 60.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

437

en het ideële ( de ‘seinsollende Welt’) en bijgevolg tot de ‘Verwirklichung’ van het ideële doel:
Wir folgen nur dem unsterblichen Dualismus der platonischen Schule [...] wenn wir,
innerhalb der beiden grossen überhaupt möglichen Einstellungen zur Welt - als zur
seienden und zur seinsollenden - die Aufgabe des Geistes darin erblicken, dass er das
Bild der seinsollenden Welt entwirft und die seiende der seinsollenden zutreibt. Die erste
Hälfte dieses Programms (die Entwerfung des Weltbildes) hat der Geist der Vergangenheit
mehr oder minder erfüllt; von der zweiten, der Verwirklichung, bleibt so gut wie alles
zu tun übrig.1
Dit streven naar vergeestelijking is het fundament van het denken en de praxis van de nieuwe generatie.
Het vormt niet alleen de diepste drijfveer van haar filosofische en ethisch-politieke bekommernissen,
maar beweegt ook de kunst die zij schept.2 De nieuwe Europese ‘kunstrichting’ is dan ook ‘meer [...]
dan een loutere esthetiek’ (IV, 66): ze moet worden beschouwd als een ‘uiting’ (IV, 66) van het
algemene ‘anti-materialistiese’ streven bij de jongeren:
In Frankrijk, Duitsland en Italië deed zich [...] bijna gelijktijdig in de plastiese kunsten
de geestelike, anti-materialistiese kunstrichting voor, in aansluiting met de
politiek-filosofiese en literaire, in Duitsland zeer ekspressief het ‘Aktivisme’ geheten.3
De nieuwe kunst staat volgens Van Ostaijen dan ook in dienst van een ruimer ethisch-politiek streven
naar de verzoening van idee en werkelijkheid. Van Ostaijen zelf spreekt in dit verband van ‘het
ondergeschikte van het speciaal esthetiese aan het algemeen ethiese’4. Formalisme en estheticisme
zijn volgens de vroege Van Ostaijen geheel uit den boze.5
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IV, 56-57n. Zie in dit verband ook Hillers door Hadermann geciteerde omschrijving van het doel van het
activisme als de ‘Umgestaltung der Welt nach dem Befehl der Idee’. (Cf. P. Hadermann, Het vuur in de
verte, 37 en 40) Het citaat is ontleend aan Hillers in Die Weissen Blätter verschenen artikel waar ook Van
Ostaijen in de bewuste voetnoot naar verwijst.
Cf. hierbij ook IV, 66; en M. Huysseune, Paul van Ostaijen of de dubbelzinnige avant-gardist, 710. Volgens Van
Ostaijen doet dit de jongste vernieuwing in de kunst radicaal verschillen van een ‘gewone’ artistieke vernieuwing,
die enkel ‘het van het begin af oude uitzicht van een naar nieuwigheid trachtende esthetiek’ (IV, 65-66) kan bieden.
De nieuwe beweging heeft daardoor ‘veel meer te betekenen [...] dan het usuële verschil dat men onder de generaties
meent te ontdekken.’ (IV, 54) Zie in dit verband ook J. Muls, Paul van Ostaijen en de stad, 23; en P. de Vree, Paul
van Ostaijen en het dadaïsme, 64.
IV, 61. Het citaat is afkomstig uit het in 1918 geschreven opstel ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’. Verderop
in ditzelfde opstel schrijft Van Ostaijen: ‘Het ekspressionisme sluit creatief bij een hernieuwde
levensaanschouwing aan’ (IV, 62). Zie verder ook IV, 60, 65-66 en 92.
IV, 98-99. Zie verder ook IV, 48 en 98; F. van Passel, Het tijdschrift Ruimte (1920-1921) als brandpunt van
humanitair expressionisme, 77; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 34-35, 51 en 208; id., De modernistische
doorbraak, 300; H.-F. Jespers, Notities rond en om Paul van Ostaijen, 162; id., Fragmenten over de ontbonden
subjectiviteit, 142; Ph. Mertens, Paul van Ostaijen, promotor van de moderne schilderkunst, 98; en M. Huysseune,
Paul van Ostaijen of de dubbelzinnige avant-gardist, 710.
Van Ostaijen haalt in ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ dan ook instemmend een uitspraak van Hiller aan, waarin
‘der Formalist, der Aesthet’ (IV, 57) streng wordt gekapitteld omdat hij ‘Mittel zu Zwecken’ (IV, 57) maakt.
Verderop noemt hij Ensor ‘deze eenzame, die weet dat het “schone” alleen niet volstaat’ (IV, 68). Zie in dit verband
voorts ook IV, 57, 86, 89-90 en 98.
Van Ostaijen verwerpt hiermee natuurlijk het principe van de ‘kunst om de kunst’ - een afwijzing waar we overigens
dadelijk nog op zullen terugkomen. Zie over deze afwijzing ook IV, 34, 39, 58, 62, 98 en 478; P. Hadermann, Het
vuur in de verte, 35-36 en 41-44; en J. Muls, Paul van Ostaijen en de stad, 23. Als alternatief schuift hij een
kunstenaarschap als dat van Van Gogh naar voren: ‘Bij Vincent van Gogh [...] is de esthetiek aan een algemeen
ethiese opvatting ondergeschikt’ (IV, 58). Van Gogh keert als voorbeeldfiguur ook terug in ‘De jongen’ (III, 342).
In Het Sienjaal wordt een hele cyclus aan hem gewijd (‘Vincent van Gogh’) en wordt hij genoemd in het titelgedicht,
waar hij - zoals we zullen zien - als een bewonderd voorbeeld van de zich offerende mens-kunstenaar wordt opgevoerd
(I, 144/20).
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Om het verschil tussen de nieuwe, ‘geestelike’ en de oude, ‘materialistiese’ kunst aan te duiden,
gebruikt Van Ostaijen zijn bekende, vermoedelijk aan de Duitse kunsttheoreticus Max Verworn
ontleende begrippenpaar ‘ideoplastiek’ - ‘fysioplastiek’.1 De doorbraak van de nieuwe kunst moet
worden begrepen als een aflossing van de fysioplastiek door de ideoplastiek: ‘Zo groeide in Europa
de richting van het geestelike tegenover de materialistiese bourgeoisopvatting, in algemeen
kunsthistoriese zin de ideoplastiek na eeuwen van fysioplastiek in de kunst.’ (IV, 62) Onder de
fysioplastiek ressorteert alle kunst die zich ertoe beperkt de ‘uiterlike noodwendigheid’ (IV, 58) - de
‘noodwendigheid’ van de materiële wereld - weer te geven. De ‘geestelike, de ideoplastiese opvatting
in de kunst’ (IV, 60), daarentegen, stelt zich onafhankelijk op tegenover de materiële wereld en schept
volgens de ‘innerlike [...] noodwendigheid’ (IV, 58), de ‘levensdrang’ (IV, 58) van de kunstenaar.2
De ideoplastische kunst kan dan ook nooit zonder meer een ‘mimetische’ zijn: ze moet ‘meer geven
dan wat door een bloot-objektieve weergave binnen het doek of het beeld kan gebracht
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Over Van Ostaijens gebruik van dit begrippenpaar zie G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 171; P.
Hadermann, Het vuur in de verte, 172; J. Bogman, De stad als tekst, 129-130; J. Boyens, Paul van Ostaijen en Theo
van Doesburg, 194; id., Gij doet niet als Apollinaire, 147; en I. De Roey, Guillaume Apollinaire en Paul van Ostaijen,
50.
Zie verder ook IV, 59, 68 en 85; J. Buyck, Paul van Ostaijen en de beeldende kunsten, 43; en I. de Roey, Guillaume
Apollinaire en Paul van Ostaijen, 50. Men bemerkt de invloed van Kandinsky, op wie Van Ostaijen zich in
‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ trouwens expliciet beroept. Zie hiervoor IV, 59, 62-63 en 65; P. Hadermann, Het
vuur in de verte, 184-185; E. Spinoy, Paul van Ostaijen en het Russische futurisme-formalisme, 120; P. de Vree,
Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 18; H. Uyttersprot, Paul van Ostaijen en zijn proza, 87-88; en J. Buyck, o.c.,
47. Voor Kandinskys invloed op Van Ostaijen zie onder meer G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie,
114, 137, 139, 164, 171, 207, 264, 275, 1100 en 1109; P. Hadermann, De kringen naar binnen, 181 en 212; id., Het
vuur in de verte, 43, 54-57, 71-72, 90, 183-187, 190-192, 194-198, 203, 218-220, 249 en 298; id., Paul van Ostaijen
en het futurisme, 298; id. en J. Weisgerber, Expressionism in Belgium and Holland, 230; id., Paul van Ostaijen and
Der Sturm, 39; E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 132f, 143-145, 147-149, 151 en 196; id., Blue Skiff of
the Soul, 106 en 110; id., The Universal Hue, 54 en 59; R. Schmidt Supprian, Van Ostaijens plaats in het
Westeuropese literaire expressionisme, 389; I. de Roey, o.c., 51 en 55; J.C. van Aart, Kleurnamen in Van Ostaijen's
poëzie II, 200; en III, 412, 416, 420-421, 424, 426-427 en 431-432; en id., Kleursynesthesieën in de poëzie van
Paul van Ostaijen, 58-60, 64n, 66-70, 71n, 73, 87n, 90-91 en 97-100.
Het streven naar een kunst die uit eigen ‘innerlijke noodwendigheid’ schept, motiveert Van Ostaijens voorkeur voor
de associatie, die immers een product is van de eigen ‘dynamiek’ van de geest. Van Ostaijen maakt in Het Sienjaal
trouwens overvloedig gebruik van de associatietechniek. Zie hierbij IV, 23-24, 30-31 en 49-50; P. Hadermann, De
kringen naar binnen, 65 en 170; id., Het vuur in de verte, 155f; id., Paul van Ostaijen en het futurisme, 298; id. en
J. Weisgerber, Expressionism in Belgium and Holland, 230; id., Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de ‘Cinq grandes Odes’
van Claudel, 1009-1010; id., Van Ostaijen et Apollinaire, 47-49; id., De modernistische doorbraak, 279 en 301; I.
de Roey, o.c., 61; en J.C. van Aart, Kleursynesthesieën in de poëzie van Paul van Ostaijen, 82. Ditzelfde streven
verklaart ook Van Ostaijens afwijzing van ‘het perspektiviese “trompe l'oeil”’ (IV, 70) in de schilderkunst - een
afwijzing die ook in latere geschriften behouden zou blijven. Zie hierbij IV, 70-71 en 80; en Deel II. Hoofdstuk
5.2.
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worden.’1 Van Ostaijens afwijzing van de fysioplastiek is dus ook een afwijzing van de realistische
of - met Van Ostaijens (pejoratief bedoelde) term - ‘objectivistische’ kunst, die naar zijn overtuiging
de moderne westerse kunst sinds het begin van de renaissance (‘eeuwen van fysioplastiek’) had
gedomineerd.2 Herhaaldelijk spreekt hij de verwachting uit dat de sporen van dit ‘objectivisme’,
parallel aan de verwachte vergeestelijking van de hele samenleving, over afzienbare tijd geheel uit
de kunst zullen verdwijnen en dat de ‘toekomstkunst’ (IV, 64) een louter ‘geestelijke’ kunst zal zijn
- een ‘abstrakt lyrisme’ (IV, 64) dat zich volledig van de buitenwereld heeft geëmancipeerd.3
Van Ostaijens afwijzing van het ‘objectivisme’ kan niet los worden gezien van zijn weerzin voor
de bourgeois en zijn verzet tegen het de burgerlijke samenleving kenmerkende individualisme,
materialisme en positivisme.4 Een objectivistische kunst bedient de burger, die ‘in de esthetiese wereld
een beeld, een nabootsing van zijn wereld’ (IV, 68) zoekt, op zijn wenken.5 Hier stoten we op een
van de belangrijkste verwijten die Van Ostaijen aan oudere kunstrichtingen als het naturalisme en het
impressionisme toestuurt: ze zijn niet uit een gewetensvol beluisterde ‘innere Notwendigkeit’ ontstaan,
maar altijd tot op zekere hoogte ‘op de toeschouwer berekend’6. De resulterende kunst kan dan ook
alleen maar een ‘compromis-
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IV, 61. Verderop in ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ citeert Van Ostaijen dan ook instemmend Boccioni: ‘La
sculpture ne peut pas avoir pour but une reconstruction réaliste épisodique.’ (IV, 88) Dat de futuristen in hun
schilderkunstig manifest toch vasthouden aan het mimesisprincipe laat hij hier symptomatisch genoeg onvermeld.
(Cf. IV, 60-61; en P. Hadermann, Paul van Ostaijen en het futurisme, 297-298) Zie in hetzelfde verband ook IV,
59, 61-62 en 89; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 151, 188-189 en 244; id., De modernistische doorbraak, 279;
id. en J. Weisgerber, Expressionism in Belgium and Holland, 230; J. Boyens, Paul van Ostaijen en Theo van
Doesburg, 200; J. Buyck, Paul van Ostaijen en de beeldende kunsten, 44; en I. de Roey, Guillaume Apollinaire en
Paul van Ostaijen, 54.
Zoals we in Deel II herhaaldelijk hebben gezien blijft de afwijzing van het realisme ook bij de latere Van Ostaijen
behouden. (Cf. Hoofdstuk 1.5., Hoofdstuk 2.1. en 2.2. en 2.4. en Hoofdstuk 5.1. en 5.2.) Zie in dit verband verder
ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 210 en 264; en J.C. van Aart, Kleursynesthesieën in de
poëzie van Paul van Ostaijen, 81.
Verderop in ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ heeft Van Ostaijen het trouwens expliciet over ‘het sedert de
Renaissance in de kunst geëerbiedigde fysioplastiese’ (IV, 61). Zie hierbij ook IV, 75n en 76; G. Borgers, Paul van
Ostaijen. Een documentatie, 133; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 172; C. Offermans, Tegengif, 132; M.
Huysseune, Paul van Ostaijen of de dubbelzinnige avant-gardist, 710; en Deel II. Hoofdstuk 2.4.
In eerdere opstellen, zoals ‘Over dynamiek’ (1917) en ‘Over het werk van Oscar en Floris Jespers’ (1917), gebruikt
Van Ostaijen de tegenstelling ‘objectivisme’ - ‘denkende kunst’ ongeveer op dezelfde manier als hij in
‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ het begrippenpaar ‘fysioplastiek’ - ‘ideoplastiek’ hanteert. (Cf. IV, 22 en 33-35;
en G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 133-134) Ook hier geeft hij duidelijk de voorkeur aan de
‘denkende kunst’. Zo stelt hij in ‘Over dynamiek’: ‘Het weggooien van dit objektivisme in alle kunstuitingen is de
hoeksteen van de nieuwe kunst.’ (IV, 22) Zie in dit verband ten slotte ook J.C. van Aart, Kleursynesthesieën in het
werk van Paul van Ostaijen, 80-81.
Cf. hierbij verder IV, 25-27, 37, 62 en 64-65; de brief aan ‘Fik, Flor en de anderen’ van 17 januari 1919 (geciteerd
in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 210-211); P. Hadermann, Het vuur in de verte, 186, 191 en
244; en Ph. Mertens, Paul van Ostaijen, promotor van de moderne schilderkunst, 98.
Voor Van Ostaijens afwijzing van het ‘burgerlijke type’ zie ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ (IV, 45 en 55n). Zie
hierbij ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 179.
Deze eis van de burger aan de kunst verklaart dan ook diens ‘intolerantisme tegenover on-objektieve plastiek’ (IV,
75n).
IV, 68. Verderop in ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ trekt Van Ostaijen nog herhaaldelijk van leer tegen een kunst
die niet in overeenstemming is met de ‘zieledrang’, maar succes najaagt en daardoor enkel een ‘ondergeschikte
kunst’ (IV, 87) kan zijn. Zo omschrijft hij ‘het berekenen op de toeschouwer’ als ‘hetgeen wij in de kunst steeds
vrezen moeten als onze ergste vijand’ (IV, 90; zie verder ook IV, 86; en C. Offermans, Tegengif, 133) Zijn niet te
beïnvloeden eigenzinnigheid maakt van de ‘ware’ kunstenaar in de bourgeois-samenleving een geïsoleerde, ‘innerlik
eenzame’ figuur’. (Cf. IV, 68 en 91)
Van Ostaijens afwijzing van het naturalisme en het impressionisme blijft overigens ook in zijn latere geschriften
behouden. (Cf. hiervoor inz. Deel II. Hoofdstuk 5.1. en 5.2.)
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kunst’1 zijn - een kunst die een vergelijk zoekt met ‘de bourgeoise, materialistiese kunstopvatting’.2
Meer nog dan het naturalisme moet het impressionisme het hierbij ontgelden. Zo trekt Van Ostaijen
van leer tegen het ‘l'art pour l'art’-principe, waarop het impressionisme zich volgens hem beroept.
Van Ostaijen ziet in het gebruik van dit principe een ‘foefje’ waarmee de kunstenaar onder de
ethisch-politieke verantwoordelijkheid die elke ware kunst te dragen heeft, probeert uit te komen.3
Voorts wordt het ‘l'art pour l'art’-principe volgens Van Ostaijen ook aangewend om een feitelijk
compromis met de bourgeoise kunstsmaak te verhullen.4 Hoezeer het zich ook op zijn ‘Eigenständigkeit’
moge beroepen, het impressionisme is in Van Ostaijens ogen wel degelijk afhankelijk van ‘de sociale
konstruktie’5 en ‘gevormd naar de bourgeoise opvatting’6, wat trouwens blijkt uit het feit dat de werken
van de impressionisten voorbestemd zijn ‘om in een volledig naar de bourgeoise kunstsmaak opgevat
dekor geplaatst te worden.’7 Het impressionisme blijft dan ook op de keper beschouwd een vorm van
‘objectivisme’ - ‘materialisme, met een stemming verhoogd’8. Dit heeft overigens ook hiermee te
maken dat het impressionisme zich al te passief opstelt tegenover de buitenwereld. Weliswaar heeft
het oog voor de rol van het subject in de waarneming, maar het gelooft dat deze rol beperkt blijft tot
‘het zinnelik instinkt’ (IV, 54), dat passief de zintuiglijke indrukken ontvangt. Het blijft blind voor
het
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IV, 68. Zie ook IV, 76. Elders, in een bespreking uit 1916 van Heijermans' Het zevende gebod, apprecieert hij dan
ook dat de auteur ingaat tegen ‘den heerschenden smaak’ (IV, 477), die immers wordt gedicteerd door ‘de
kapitalistische genieters’ (IV, 478). Zie hierbij ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 129.
IV, 60n. Eerder, in de kort voor ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ geschreven ‘Kanttekeningen bij diverse
onderwerpen’, had Van Ostaijen al gesteld dat de ‘ware’ kunst en de bourgeoise samenleving fundamenteel
onverzoenbaar zijn. (Cf. IV, 51)
Het is immers ‘een hoog-opzetten van de esthetiek om het volslagen gemis aan ethiek te verbergen.’ (IV, 55) Zie
hierbij ook H.-F. Jespers, Fragmenten over de ontbonden subjectiviteit, 142.
Cf. hierbij IV, 55, 57-58, 68 en 76; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 43, 50 en 52; H.-F. Jespers, Notities rond
en om Paul van Ostaijen, 161; en C. Offermans, Tegengif, 132.
IV, 56. Zie ook IV, 57.
IV, 56. Cf. ook IV, 57-58 en 62. In ‘Kanttekeningen bij diverse onderwerpen’ formuleert Van Ostaijen het nog
sterker: ‘Volmaakter uitte zich de bourgeoise kunstsmaak wel nooit dan in het impressionisme.’ (IV, 51) Zie verder
ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 50; id. en J. Weisgerber, Expressionism in Belgium and Holland, 232; P.
de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 12-13; H.-F. Jespers, Fragmenten over de ontbonden subjectiviteit,
142; C. Offermans, Tegengif, 129; en Deel II. Ter inleiding 2.1.
IV, 56. Zie in dit verband ook IV, 51-52; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 50; H.-F. Jespers, Notities rond en
om Paul van Ostaijen, 161-162; en I. de Roey, Guillaume Apollinaire en Paul van Ostaijen, 54.
IV, 66. Elders omschrijft hij het impressionisme als ‘de objektieve uitdrukking van een even geanalyseerde indruk’
(IV, 58). Verder op dezelfde bladzijde merkt Van Ostaijen op: ‘In het impressionisme hebben wij dus ook
subjektivisme doch de uitdrukking daarvan wordt voor alles bepaald door de uiterlike noodwendigheid’ (IV, 58).
Zie ten slotte ook IV, 54-55 en 67.
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‘Geistige’ van het subject, dat deze ‘toevallige’ indrukken actief tot een ‘wezenlijker’ werkelijkheid
weet om te scheppen.1
De jonge Van Ostaijen gelooft dus in de realiseerbaarheid van het unificatieproject dat idee en
werkelijkheid, geest en buitenwereld wil verzoenen. Dit maakt hem tot een ‘verblind’ idealist, die
ten prooi is aan dezelfde transcendentale illusie als die waaraan ook de grote vertellingen van de
moderniteit ten prooi zijn.2 De Van Ostaijen van 1917-1918 vertoont dan ook alle kenmerken van de
traditionele ‘linkse’ intellectueel.3 Zo is de idee aan de realisering waarvan hij wil bijdragen
onmiskenbaar de vrijheidsidee. Zijn ethisch-politieke streven heeft een duidelijk emancipatorisch
karakter.4 Al in zijn vroegste opstellen geeft Van Ostaijen, direct of indirect, blijk van zijn sympathie
voor het democratische streven, dat het opneemt voor de ontvoogding van ‘de menigte’5. In ‘Over
dynamiek’ omschrijft hij de democratie zelfs als ‘de zin van de nieuwe tijden’ (IV, 22). Elders in
ditzelfde opstel spreekt hij zijn waardering uit voor het democratische karakter van de jongste kunst,
dat volgens hem blijkt uit het feit dat ze - anders dan de vroegere kunst - in de keuze van haar
onderwerpen geen enkel aspect van het leven a priori uitsluit.6 Ook in ‘Kanttekeningen bij diverse
onderwerpen’ prijst hij het expressionisme als een bij uitstek ‘democratische’ kunstrichting.7 Alleen
blijkt hij hier te geloven dat dat democratische karakter vooral uit formele kenmerken blijkt:
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Van Ostaijen stelt dan ook dat de werkwijze van het impressionisme gekenmerkt wordt door ‘een zinnelik, dus
geestelik beperkt onderzoek’ (IV, 54). Zie in dit verband ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 50; V. Brunclair,
In memoriam Paul van Ostayen, 146-147; J. Boyens, Paul van Ostaijen en Theo van Doesburg, 194; en I. de Roey,
Guillaume Apollinaire en Paul van Ostaijen, 54. Zoals we hebben gezien verweet ook Bahr aan het impressionisme
zijn ‘passiviteit’ en zijn daaruit voortvloeiende verwaarlozing van de ‘Geist’. (Cf. Deel II. Ter inleiding 2.1.)
Cf. hierbij ook Deel I. Hoofdstuk 4.1. In de opdracht in René Victors exemplaar van Het Sienjaal omschrijft hij de
Antwerpse groep waartoe hij behoort, als ‘zij die “tegen het idealisme,/ maar voor de inhoud van het ideaal”/ zijn.’
(Kroniek van Paul van Ostaijen, 45) Nog in het in eind 1918, begin 1919 ontstane romanfragment ‘De jongen’
formuleert Van Ostaijen een visie op de geschiedenis als een confrontatie van progressieve ‘idealisten’, die zich
inzetten voor het heil van de ‘mensheid’, met de bestaande orde, die het idealisme met alle middelen dwarsboomt:
‘Een mens die idealen had wordt terechtgesteld en een andere die er geen had wordt gedekoreerd. [...] Er bestaat
een onophoudende aanval van de macht op de geest. Namen zijn geschiedenis. Dreyfus, Ferrer, Jaurès, Liebknecht.
Het hart van de mensheid klopt sneller, want de mensheid is aangevallen.’ (III, 353) Zie ten slotte ook III, 342 en
346; en de brief aan ‘Fik, Flor en de anderen’ van 17 januari 1919: ‘Mijn idealen staan sterker dan ooit.’ (Geciteerd
in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 207)
H.-F. Jespers beklemtoont dan ook terecht de ‘fundamenteel linkse houding’ van de vroege Van Ostaijen. (Fragmenten
over de ontbonden subjectiviteit, 142) Zie verder ook id., Vroeger en nu. De actualiteit van Paul van Ostaijen, 21
en 23.
Ook Jespers constateert bij de vroege Van Ostaijen ‘een fundamenteel progressistische houding die de ontvoogding
van de mens centraal stelde.’ (Fragmenten over de ontbonden subjectiviteit, 143) Deze ‘houding’ was trouwens
kenmerkend voor veel van Van Ostaijens generatiegenoten. Zo wijst De Vree erop dat er bij de Vlaamse jongeren
uit die tijd ‘een vrij algemene stroming voor sociale ontvoogding en vrijzinnigheid’ kan worden vastgesteld. (Paul
van Ostaijen en het dadaïsme, 60)
IV, 20. Cf. hierbij ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 31.
Cf. IV, 22. Zie ook ‘Kanttekeningen bij diverse onderwerpen’ (IV, 42-44). Ditzelfde democratische streven zet Van
Ostaijen er in ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ toe aan aandacht te vragen voor de ‘schoonheid van het gewone’
(IV, 91). Zie ten slotte ook J. Muls, Paul van Ostaijen en de stad, 24
‘Zo spontaan als zulks in de schilderkunst gebeurt, manifesteert zich de demokratiese idee waarschijnlik nergens.’
(IV, 51)
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grote vlakken, vaste koloristiek: een eenvoudig en door eenieder vatbaar sentiment. Een
groot kleurvlak is even naïef als een volkslied [...]. Zulke harmonie van kleine en grote,
ronde en hoekige kleurvlakken moet onmiddellik op de geest van het volk werken,
wanneer het zich ontmaakt heeft van de bourgeoise kunststereotiepen. Kleurvlakken is
spontaneïteit. Het volkse sentiment eveneens.1
Ook de geschiedenis van de kunst wordt in deze jaren door Van Ostaijen herhaaldelijk geconstrueerd
als een onafwendbare ontwikkeling naar de realisering van de vrijheidsidee. Zoals ‘de menigte’ steeds
verder schrijdt op de weg naar vrijheid en democratie, zo ontwikkelt ook de kunst zich naar een steeds
completer wordende ‘emancipatie’ (IV, 64), waaronder Van Ostaijen de hierboven besproken
‘bevrijding’ van de ‘uiterlike noodwendigheid’2 blijkt te verstaan. De kunst zal zich, zo gelooft hij,
steeds radicaler weten te onttrekken aan de dwang om de buitenwereld ‘objectivistisch’ weer te geven
en gehoor te geven aan de grillen van de burgerlijke kunstsmaak en zal zich daardoor steeds meer
kunnen wijden aan een ‘vrije’ uitdrukking van de ‘geest’. Het is op grond van deze visie op de
kunstgeschiedenis dat hij even verderop de nieuwe kunst in Duitsland omschrijft als ‘de emancipatie
in Duitsland’ (IV, 65).
Even ‘modern’ is Van Ostaijens opvatting van de geschiedenis als een min of meer lineaire
ontwikkeling naar het uiteindelijke doel - een progressieve beweging die zich in alle geledingen van
de samenleving manifesteert en oprukt in de richting van het definitieve ‘resultaat’.3 Met het bereiken
van dat resultaat is de geschiedenis beëindigd. Dit denkpatroon spreekt duidelijk uit de metaforiek
die Van Ostaijen hanteert, ook en met name wanneer hij het over de kunst heeft. Zo beschrijft hij de
door hem verdedigde kunstenaars als ‘avant-gardisten’ in de letterlijke zin van het woord - zij die de
voorhoede vormen op de ‘weg’ naar het doel.4 Als deze kunstenaars experimenteren, dan is dat op de
wijze van de wetenschapper: hun ‘zoeken’ is erop gericht eens en voorgoed ‘een rezultaat’ (IV, 26)
te verwerven.5 De
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IV, 52. Om dezelfde redenen keurt Van Ostaijen Heijermans' gebruik van ‘middeltjes die pakken’ en ‘tot
de meest elementair ontwikkelden spreken’ (IV, 478) nadrukkelijk goed.
Van Ostaijen beroept zich ook hier op Kandinsky, die stelt dat het einddoel van de kunst haar volstrekte ‘Emanzipation
von der direkten Abhängigkeit von der “Natur”’ (IV, 65) is.
Van Ostaijen beroept zich hierbij op Hillers ‘Philosophie des Ziels’, die alles ondergeschikt maakt aan het streven
naar ‘das grandiose (wenn auch dunkle) Menschheitsziel.’ (IV, 57n)
De ‘weg’-metaforiek is in deze jaren uit Van Ostaijens geschriften niet weg te branden. Zo draagt hij het
Sienjaal-gedicht ‘Avondlied’ op aan ‘mijn vriend en weggenoot de schilder Floris Jespers’ (I, 91; mijn cursief). In
‘Over het werk van Oscar en Floris Jespers’ (1917) drukt hij de overtuiging uit dat de gebroeders Jespers
‘wegbepalende persoonlikheden’ (IV, 34; zie ook IV, 35 en 36) zullen worden, als ze maar ‘op de nu door hen
ingeslagen weg’ (IV, 34), die hij verderop als ‘den rechten weg’ (IV, 36) omschrijft, voortgaan. Zie verder onder
meer ook IV, 14, 26, 72, 90 en 478; en de brieven aan ‘Fik, Flor en de anderen’ (17 januari 1919) en aan Cantré (3
september 1919 en 19 oktober 1919) (geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 206, 243 en
248).
Zoals gezegd ziet de vroege Van Ostaijen de moderne kunstenaars als ‘voor-gangers’ op de ‘weg’ van de kunst
naar haar uiteindelijke doel. Zo stelt hij in 1917 dat Floris Jespers ‘alreeds op een ver vooruitgeschoven standpunt’
(IV, 37) staat. En in ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ vindt hij bij Rik Wouters ‘een ver het impressionisme
voorbijstaande opvatting.’ (IV, 73) Zie ten slotte ook de slotalinea van ‘Over dynamiek’ (1917).
Zo stelt Van Ostaijen in ‘Over het werk van Oscar en Floris Jespers’ (1917) dat Rik Wouters ‘de moderne plastiek’
tot ‘verdere ontwikkeling’ (IV, 35) heeft gebracht. Van Wouters' ‘ontdekkingen’ maakt Oscar Jespers gebruik, zoals
‘de wetenschapsmensch gebruik moet maken van de ontdekkingen van zijn voorgangers’ (IV, 35). Ook in
‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ beschrijft Van Ostaijen de ontwikkeling van de moderne kunst herhaaldelijk in
deze termen. Zo bijvoorbeeld: ‘Het door Cézanne ontdekte wist Derain [...] een verdere logiese ontwikkeling te
schenken. [...] Op zijn beurt gaat Wouters een stap verder dan Cézanne.’ (IV, 72) Verderop verwijt Van Ostaijen
het impressionisme dat het uit zijn premissen ‘niet de rationele konkluzies [trok] die zich opdrongen’ (IV, 76).
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moderne kunstenaars krijgen daarmee een historische ‘taak’ - ‘de taak van hunne generatie’1 - op de
schouders gedrukt: zij moeten de kunst tot haar uiteindelijke doel, haar ‘waarheid’, brengen.2
Van Van Ostaijens optimistische gerichtheid op de toekomst getuigt zijn hoopvolle verwachting
dat de beproeving van de oorlogstijd niet anders zal blijken te zijn dan de aankondiging van een
fundamenteel nieuwe en andere tijd. Zo citeert Van Ostaijen aan het begin van ‘Over het tragiese van
de beweging’ instemmend Rudolf Kayser en René Schickele: ‘Wir wissen nicht, welchen Weg dieser
Krieg uns oeffnen wird, wohl aber, dass ein neuer Weg beginnt.’ (IV, 14); en: ‘Dieser Krieg zeigt
deutlich: die neue Zeit.’ (IV, 14) Net als vele andere expressionisten gelooft hij dat de verwezenlijking
van een radicaal ‘nieuwe maatschappij’3 die de individualistische en materialistische burgerlijke
samenleving zal gaan aflossen, nabij is. Ook de kunst moet aan het algemene streven naar de grandioze
‘vervulling’ bijdragen door een ‘brug’ te werpen ‘naar de onbegrensde toekomst’4 en blijk te geven
van ‘een profetiese zin tegenover de volgende tijd’ (IV, 76). Zoals de nieuwe generatie in
ethisch-politiek opzicht moet streven naar de verwezenlijking van de ‘toekomststaat’, zo moet ze zich
in artistiek opzicht inzetten voor de verwezenlijking van de ‘toekomstkunst’ (IV, 64). Het streven om
de kunst naar haar ideële ‘einddoel’ (IV, 64) toe te drijven is immers perfect ‘te vergelijken met een
politieke stroming met dubbel doel: het ontwerpen van de toekomststaat en de werkzaamheid om
stilaan de oude staat naar de toekomststaat te voeren.’5
Kenmerkend voor de ‘moderne’ inslag van het denken van de vroege Van Ostaijen is ook zijn
duidelijke voorkeur voor het universele en het totale. Deze voorkeur spreekt in de opstellen vooral
uit een sterk internationalisme. Zo laat Van Ostaijen, waar hij het over de
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IV, 32. Zie ook IV, 31.
Zo beschrijft hij in ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ het expressionisme als een beweging die ‘de last van de
waarheid, door het impressionisme aan het licht gebracht, [...] tot het doel dragen wil.’ (IV, 76) Doordat hij de
geschiedenis van de mensheid in al haar facetten als een doelgerichte beweging opvat, meent Van Ostaijen in deze
jaren ook zo vaak een logisch-noodzakelijke vooruitgang in de evolutie van de kunst in het algemeen en in de
ontwikkeling van het werk van zijn Antwerpse vrienden in het bijzonder te ontwaren. Zo beweert hij in 1917 dat
Floris Jespers sinds zijn recentste tentoonstelling werken heeft geschilderd ‘die weerom een ganschen rit
vertegenwoordigen.’ (IV, 38) In ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ schrijft hij over een van Floris Jespers' schilderijen:
‘Dit doek is nog een stap verder dan wat hij in Vrouw aan de ontbijttafel reeds gerealiseerd had.’ (IV, 98) Zie ten
slotte ook de brief van 17 januari 1919 aan ‘Fik, Flor en de anderen’ (geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen.
Een documentatie, 206-207 en 210).
P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 60. Zie ook ibidem 14.
IV, 56. Zie in dit verband ook IV, 478; en de brief aan ‘Fik, Flor en de anderen’ van 17 januari 1919 (geciteerd in:
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 210 en 212).
IV, 64. Elders, en met name in het begin van de Berlijnse tijd, legt Van Ostaijen dat verband nog veel explicieter.
Zo in de brief aan ‘Fik, Flor en de anderen’ van 17 januari 1919: ‘Gelijk ik tans gezien heb is het Kubisme de
duidelikste, meest exakte richting. Zij moet de nieuwe wereld de nieuwe stijl brengen.’ (Geciteerd in: G. Borgers,
Paul van Ostaijen. Een documentatie, 206-207) Zie verder ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 41, 71, 77 en
80; M. Tralbaut, Van Gogh-reflekties op Van Ostaijen, 87; en M. Huysseune, Paul van Ostaijen of de dubbelzinnige
avant-gardist, 711.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

444

‘anti-materialistiese’ beweging heeft, geen gelegenheid voorbijgaan om te wijzen op ‘het universele
of minstens algemeen europese’1 karakter ervan. In navolging van Hiller ziet hij het streefdoel van
de beweging dan ook als een ‘internationale van de geest’2. Dit internationalisme is zoals men kan
verwachten gekoppeld aan een sterk pacifisme, waarvan Van Ostaijen door de oorlogsomstandigheden
de actualiteit natuurlijk scherp aanvoelde. Van Ostaijen ziet de eerste wereldoorlog als het gevolg
van ‘een botsing van chauvinistische nationalismen’3. Een dergelijke oorlog kan in de toekomst dan
ook alleen worden verhinderd door een werkelijk internationalisme, dat de mensheid - en niet een
specifiek volk of een welbepaalde natie - als het subject van de geschiedenis aanneemt. Meteen volgt
hieruit ook dat de nagestreefde verwezenlijking van het uiteindelijke doel universeel,
‘wereldomvattend’, moet zijn.4 Van Ostaijens streven naar een nieuwe, ‘werkelike’ gemeenschap is
dan ook tevens een streven naar een broederschap onder alle mensen.5
Van Ostaijens ‘cosmopolitan spirit’6 manifesteert zich ook, en van bij het begin,7 in zijn artistieke
belangstelling. Ook hier zoekt hij immers aansluiting bij de algemene Europese beweging. Gedreven
door een diep gevoelde afkeer voor alle provincialisme8 probeert hij het zijne ertoe bij te dragen dat
de Vlaamse kunst maximaal deelneemt aan deze ‘beweging uit dewelke, naar onze mening eindelik
de nieuwe europese-kultuuréenheid zal groeien’ (IV, 98).
Zoals bekend is Van Ostaijens ‘activistische’ engagement aanvankelijk vooral als een
Vlaams-nationalistisch engagement te begrijpen. Pas in de loop van 1916 zou de klemtoon geleidelijk
verschuiven naar ‘een algemeen humanitaire ethiek’9. Toch is Van Ostaijens streven ook vóór die
verschuiving al duidelijk een ‘modern’, ‘links’ emancipatiestreven10 - een progressief en ‘beredeneerd’11
streven naar een algemene ontvoogding van het Vlaamse
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IV, 14. Zie ook verderop: ‘de hedendaagse europese beweging gaat een nieuw internasionalisme uit [sic]; de
kultuur-gemeenschap vormt zich, zelfs tijdens de vijandelikheden, over de grenzen.’ (IV, 15)
C. Offermans, Tegengif, 131.
P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 15.
Cf. hierbij P. Hadermann, De kringen naar binnen, 57.
Cf. hierbij A. de Roover, Paul van Ostaijen, 37; P. Hadermann, De kringen naar binnen, 57; id., Het vuur in de
verte, 44; en id., Expressionism in Belgium and Holland, 227. Hoe nauw dit broederschapsideaal Van Ostaijen ook
nog in de vroege Berlijnse tijd aan het hart moet hebben gelegen, moge blijken uit dit vermoedelijk begin 1919
overgeschreven citaat, dat voorkomt in een van de cahiers met het handschrift van ‘De jongen’: ‘Keine Brüderschaft
kann früher sein, als bis tatsächlich ein jeder dem Anderen ein Bruder geworden ist.’ (Geciteerd in: G. Borgers,
Paul van Ostaijen. Een documentatie, 198; de herkomst van het citaat is niet bekend.)
P. Hadermann en J. Weisgerber, Expressionism in Belgium and Holland, 226.
Van Elslander schrijft immers terecht: ‘Paul van Ostaijen made his literary debut with the sceptical smile and the
self-sufficiency of a dandy fed on cosmopolitan culture.’ (Flemish Literature in the First Decades of the Twentieth
Century, 26)
‘Het moet nu eenmaal uit zijn met alle provinsialisme.’ (IV, 15) Zie verder ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 53-54, 121 en 128; V. Brunclair, In memoriam Paul van Ostayen, 141-142; en H.-F. Jespers, Vroeger
en nu, 22.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 28-29 en 51.
Cf. hierbij IV, 10; G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 98; P. Hadermann, De kringen naar binnen,
57; id., Het vuur in de verte, 26; en H.-F. Jespers, Fragmenten over de ontbonden subjectiviteit, 142.
Cf. hierbij ‘Nasionalisme en het nieuwe geslacht’ (1916): ‘Nasionalisme, beredeneerd en geen sentimenteel geklets,
is het uitgangspunt van onze generasie.’ (IV, 9) Zie in dit verband verder ook: III, 334; IV, 12; A. de Roover, Paul
van Ostaijen, 11; G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 118; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 27
en 29; en H.-F. Jespers, Fragmenten over de ontbonden subjectiviteit, 142. Nog in september 1920 zou Van Ostaijen
aan Peter Baeyens schrijven: ‘ik ben flamingant en wel om rationele redenen.’ (Geciteerd in: G. Borgers, Paul van
Ostaijen. Een documentatie, 388)
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volk, die een politiek-staatkundige vertaling moet krijgen in de een of andere vorm van ‘zelfbestuur’
(IV, 18). Voorts neigt Van Ostaijen er al snel toe om de ‘Vlaamse kwestie’ minder als een ‘taalkwestie’
dan als een ‘sociale kwestie’ - een zaak van emancipatie op het sociale vlak - op te vatten.1 Zijn
flamingantisme is er dan ook vooral op gericht om bij te dragen aan ‘de waarachtige intellectuele en
materiële ontplooiing’2 van het Vlaamse volk. Als vereisten voor ‘de ontginning van de nog bedolven
hoedanigheden’ (IV, 18) ziet hij onder meer een degelijke ‘opvoeding’ (IV, 14) en ‘volksopleiding’
(IV, 16), en ‘het scheppen van een nasionaal ontwikkelde, akademies “gebildete” intellektualiteit’
(IV, 16) door de vernederlandsing van de Gentse universiteit.3 Aan die ‘volksopleiding’ probeert hij
trouwens zelf mee te werken, door het schrijven van opstellen als ‘Voorgeschiedenis der Vlaamsche
Beweging’, ‘Over dynamiek’ en ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’, die een duidelijk ‘volksverheffende’
en ‘cultuurspreidende’ intentie hebben.4 In ditzelfde streven naar ‘volksopbeuring’ moet ook Van
Ostaijens rigoureuze afwijzing van ‘elk taalparticularisme’5 worden gekaderd.
‘Modern’ is Van Ostaijens nationalisme ook doordat het ‘duidelijk toekomstgericht’6 is. Het is dan
ook maar normaal dat Van Ostaijen het in zijn ogen reactionaire en nostalgisch het glorierijke verleden
verheerlijkende flamingantisme van vorige generaties ondubbelzinnig afwijst.7 Daarnaast heeft zijn
nationalisme ook een onmiskenbaar kosmopolitische inslag.8

1
2

3
4

5
6
7

8

Cf. hierbij III, 334; G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 37-38; id., Kroniek van Paul van Ostaijen,
13; E. de Bock, Paul van Ostaijen, 201; en de inleidende alinea's van Deel II. Hoofdstuk 1.
H.-F. Jespers, Vroeger en nu, 22. In ‘Over het tragiese van de beweging’ spreekt Van Ostaijen zelf van ‘de kamp
voor algemene heropbeuring’ (IV, 16; zie ook IV, 18). Zie ten slotte ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 98; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 26 en 31.
Cf. hierbij ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 28.
‘Over dynamiek’ omschrijft Van Ostaijen in de eerste alinea van dat opstel trouwens zelf als een ‘vulgariserende
inleiding’ (IV, 20). Zie voorts ook deze reeds geciteerde passage aan het eind van ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’:
‘Ons doel was ten eerste het ekspressionisme, ten tweede het ekspressionisme in Vlaanderen in ruimere kring bekend
te maken.’ (IV, 98) Ook Hadermann wijst erop dat de jonge Van Ostaijen zijn publiek ‘volgens de beste Van Nu
en Straks-beginselen, wou opvoeden en Europees doen denken.’ (Paul van Ostaijen en het futurisme, 291) In
overeenstemming hiermee zou hij in 1918 samen met Rudelsheim ‘de inrichting van een bibliotheek voor de
Volkshogeschool’ ter hand nemen. (Cf. G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 144) Zie ten slotte ook
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 26 en 33; en I. de Roey, Guillaume Apollinaire en Paul van Ostaijen, 51.
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 130. Borgers verwijst in dit verband naar uitlatingen in Van
Ostaijens toneelrecensies uit deze jaren. (Cf. IV, 480, 484 en 495)
H.-F. Jespers, Vroeger en nu, 22. Zie verder ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 121.
Zo schrijft Van Ostaijen in ‘Over het tragiese van de beweging’ (1916): ‘wij [dienen] eerst en vooral onze nasionale
kijk te wijzigen: minder in het verleden, meer in de toekomst.’ (IV, 14) In het autobiografische ‘De jongen’ schrijft
Van Ostaijen over Cor: ‘Hij zelf voelde scherp tegen de konservatief nationale beweging.’ (III, 334) Zie verder ook
III, 335; IV, 12, 14-15 en 17-18; A. de Roover, Paul van Ostaijen, 11; G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 37, 98, 119 en 122; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 29; id. en J. Weisgerber, Expressionism in
Belgium and Holland, 228; en V. Brunclair, In memoriam Paul van Ostayen, 143.
Ook De Vree wijst erop dat het flamingantisme van Van Ostaijen en veel van zijn generatiegenoten ‘in een universeel
programma [was] ingeschakeld.’ (Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 60) Zie voorts ook H.-F. Jespers, Vroeger en
nu, 22; en id., Paul van Ostaijen tussen hemel en hel, 155.
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Als Van Ostaijen het Vlaamse volk op een hoger niveau wil tillen, dan is dat immers vooral met de
bedoeling dat het nadien in ‘de wereldkultuur’ (IV, 12) of in ‘de jongste fase der europese evolutie’
(IV, 14) opgenomen zou kunnen worden.1 In overeenstemming met deze kosmopolitische ingesteldheid
is het ‘neo-nasionalisme’ (IV, 10) zoals Van Ostaijen zich dat in 1916 voorstelt tenlotte ook een
pacifistisch nationalisme, dat geen uitstaans heeft met het oorlogszuchtige ‘chauvinisme’ dat hij later
in ‘De Trust der Vaderlandsliefde’ zou hekelen: ‘Men interpretere dit niet verkeerdelik, als een aan
elke oorlog saamverbonden, logies gevoelen: “Het opzwepen van nasionale liefde en van nasionale
haat.”’2 Dit nieuwe nationalisme vormt in Van Ostaijens ogen juist de grondslag van een ‘beter
gekonserveerd internasionalisme’3. Ook dit samengaan van nationalisme en internationalisme was
trouwens kenmerkend voor een groot gedeelte van de toenmalige jonge intelligentsia in Vlaanderen.4
Van Ostaijens idealistische engagement spreekt niet alleen uit zijn theorievorming, maar ook uit zijn
praxis. Die is immers niet denkbaar zonder de hoopvolle verwachting dat men door zijn handelen aan
de verwezenlijking van ideële doelen als de vrijheid en de vergeestelijking van de werkelijkheid kan
bijdragen en de aan dat optimistische ‘activisme’ verbonden overtuiging dat, om voor deze
verwezenlijking de nodige ruimte te scheppen, het oude radicaal gesloopt moet worden. Al erg jong,
ja van zijn schooltijd af, geeft de idealist Van Ostaijen blijk van een fundamentele verzethouding,
gericht ‘tegen de gevestigde orde en de burgerlijke samenleving’5, die opgeruimd moeten worden
opdat de ‘seinsollende Welt’ zou kunnen aanbreken. Van Ostaijens verzet is ook dan al onlosmakelijk
verbonden met zijn fundamenteel maatschappijkritische houding en is derhalve ‘vooral sociaal gericht’6.
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Cf. hierbij ook IV, 14-15. In de inleidende alinea's van ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ betreurt Van Ostaijen dan
ook dat Vlaanderen onvoldoende aansluiting gevonden heeft bij de jongste artistieke beweging die zich overal elders
in Europa manifesteert. (Cf. IV, 53-54) Zie ten slotte ook IV, 478; G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie,
53 en 121; P. Hadermann, De kringen naar binnen, 57; id., Het vuur in de verte, 27 en 33; id., Paul van Ostaijen
en het futurisme, 291; id. en J. Weisgerber, Expressionism in Belgium and Holland, 227; id., De modernistische
doorbraak, 276; V. Brunclair, In memoriam Paul van Ostayen, 141-142 en 144; en J. Muls, Een onuitgegeven
gedicht van Paul van Ostayen, 52.
IV, 10. Zie hierbij ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 26-27 en 29; en G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 184.
IV, 10. Cf. hierbij ook IV, 15-17; F. van Passel, Het tijdschrift Ruimte (1920-1921) als brandpunt van humanitair
expressionisme, 78-79; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 22 en 27-30; en G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 119 en 128. Nog in de tweede helft van 1919 schrijft Van Ostaijen een brief aan de redactie van het
nieuw opgerichte De Goedendag, waarin hij haar feliciteert met haar ‘internationalistisch nationalisme’: ‘Door het
naar binnen dragen der internationale beweging hebt Gij de lokale beweging ruimer gemaakt’ (geciteerd in: G.
Borgers, o.c., 242). Ook in latere geschriften van Van Ostaijen zijn nog sporen van deze opvatting terug te vinden.
Zie hiervoor P. Hadermann, Het vuur in de verte, 117 en 122.
Cf. hierbij onder andere R. Melders, Jozef Peeters (1895-1960), 41 en 49.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 8. Men denke in dit verband bijvoorbeeld aan Van Ostaijens rol in het verzet
tegen prefect Loos. Zie hierover onder andere A. de Roover, Paul van Ostaijen, 5-6; G. Borgers, Paul van Ostaijen.
Een documentatie, 74f; en id. Kroniek van Paul van Ostaijen, 21. Over het ‘verzet’ van Van Ostaijen tijdens zijn
schooltijd en in de eerste jaren daarna zie verder ook: ibidem 13 en 15; H. Uyttersprot, Paul van Ostaijen en zijn
proza, 101-102; R. van Passen, Zo was Paul van Ostaijen, 12-13; A. Cornette, Paul van Ostayen. - De bende van
de stronk, 240; en H.-F. Jespers, Paul van Ostaijen tussen hemel en hel, 150.
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 37.
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Dat Van Ostaijen niet alleen theoretisch, maar ook door zijn optreden tot de vooraanstaande figuren
van de ‘linkse’ Vlaamse jeugd uit die jaren behoorde, mag onder meer blijken uit het feit dat hij een
prominente rol heeft gespeeld in De Vlaamse Bond, over welke vereniging De Vree schrijft:
De voorgrond van deze links-democratische intellectuele beweging maakte sedert 1914
De Vlaamse Bond uit, de Vlaamstalige groepering van Antwerpse atheneumstudenten,
die zich uitsprak voor een actief Vlaamsgezind, vrijzinnig en min of meer socialistisch
programma.1
Zelfs binnen de - toch al radicale - Vlaamse Bond bleek Van Ostaijen nog op te vallen door de
heftigheid van zijn antiburgerlijke standpunten.2
Typerend voor Van Ostaijens idealistische ‘activisme’ is natuurlijk zijn beroemd geworden deelname
in 1917 aan een manifestatie tegen Mercier,3 in Van Ostaijens ogen dé incarnatie van de
onrechtvaardige, leugenachtige en repressieve oude orde. Daarnaast heeft Van Ostaijen ook door zijn
geschriften geagiteerd, en dit vooral door te publiceren in bladen met een ‘activistisch’ cachet - een
daad waarmee hij het verbod dat de Belgische regering eind 1916 had uitgevaardigd om aan dergelijke
bladen mee te werken, naast zich neerlegde.4 Van Ostaijen publiceerde in deze tijd bovendien ook
een aantal zeer direct geëngageerde gedichten.5 En dat met name Het Sienjaal door de bestaande orde
inderdaad als subversief en ‘staatsgevaarlijk’ werd ervaren, mag blijken uit het feit dat de bundel door
het Belgisch gerecht in beslag werd genomen.6
Ook in zijn Berlijnse tijd houdt Van Ostaijen aanvankelijk nog vast aan zijn humanitaire idealen.7
Nog steeds hoopt hij op de verwezenlijking van ‘een nieuwe kunst in een nieuwe samenleving’8. Wel
laat zich in zijn opvattingen over de manier waarop die verwezenlijking bereikt moet worden, een
duidelijke radicalisering vaststellen. Pleitte Van Ostaijen in 1917-1918 nog voor voorzichtigheid en
‘geleidelijkheid’9, dan toont hij zich in de
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Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 16-17. Zie in dit verband verder ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 50-51, 59 en 72f; H. Foppe, Je woedende brief heb ik ontvangen, 30; en H.-F. Jespers, Paul
van Ostaijen tussen hemel en hel, 153f.
Zie hiervoor G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 60; en H. Foppe, Je woedende brief heb ik ontvangen,
30.
Cf. hierover G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 144f; id., Kroniek van Paul van Ostaijen, 39; R.
Snoeck, Paul van Ostaijen en de zaak kardinaal Mercier; en P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 14-15.
Cf. hierover onder meer G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 101, 123 en 125; F. van Passel, Het
tijdschrift Ruimte (1920-1921) als brandpunt van humanitair expressionisme, 30-32; en H. Uyttersprot,
Kanttekeningen bij Paul van Ostaijen en het Verzameld Werk, 145.
Cf. hierbij G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 125; en W. Moens, Paul van Ostaijen en de studenten
der Nederlandse universiteit te Gent (1916-1918), 23.
Zie hierover onder meer G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 183; P. Hadermann, De kringen naar
binnen, 98; F. van Passel, Het tijdschrift Ruimte (1920-1921) als brandpunt van humanitair expressionisme, 33; E.
Schoonhoven, Paul van Ostaijen, 37; en A. Demedts, Moderne Vlaamse dichtkunst: achtergronden en ontplooiing
van het expressionisme, 1.
Cf. hierbij H. Foppe, Je woedende brief heb ik ontvangen, 32.
P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 88. Zo verdedigt hij nog in de aan ‘Oscar en Mia [Jespers]’ gerichte
brief van februari 1920 het geloof in ‘onze idealen’ en gispt hij Jespers' ‘politieke belangloosheid’. (Geciteerd in:
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 273)
P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 14.
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Berlijnse tijd overtuigd van de noodzaak van ‘de linkse revolutie’1 en de ‘diktatuur van het proletariaat’2.
Zijn Berlijnse sympathieën voor de ‘Duitse links-revolutionairen’3 en de ‘Russische revolutie’4 zijn
genoegzaam bekend. Van Ostaijen leest in deze tijd werk van Duitse activistische en radicaal linkse
auteurs,5 bezoekt ‘politieke bijeenkomsten van links-socialistische groeperingen’6 en blijkt op een
gegeven moment zelfs op het punt te staan om tot een ‘Arbeitsrat für Kunst’ toe te treden.7
Deze revolutionaire gezindheid vindt haar neerslag in enkele direct politieke teksten en in een
‘Gedicht’.8 Voorts moeten, zoals we hebben gezien, een aantal van de Berlijnse grotesken in de eerste
plaats worden gelezen als furieuze uitvallen gericht ‘tegen de kleinburger en de grootkapitalist, bij
gelegenheid ook tegen andere machten der traditie.’9 Die uitvallen vormen een logisch uitvloeisel van
Van Ostaijens toenmalige visie op de maatschappij zoals we die in Deel II hebben leren kennen: een
kleine kaste van despotische machthebbers - ‘de hogere clerus en de bourgeoisie’10 - streeft naar het
behoud van de bestaande orde en probeert de geëxploiteerde massa er dan ook met alle middelen toe
te bewegen die orde ongemoeid te laten.11 Tegenover dit ‘rechtse’ streven stelt Van Ostaijen het
‘linkse’ streven naar de realisering van de ‘tastbare vrijheid’ in de ‘natuurlike staatsorde’ van een
communistische samenleving.12 Een dergelijke visie op de samenleving spreekt onder meer uit de
hoger besproken groteske ‘Het gevang in de hemel’. We waren met betrekking tot deze groteske dan
ook tot de conclusie gekomen dat ze nog in hoge mate gedragen wordt
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H. Foppe, Je woedende brief heb ik ontvangen, 34.
IV, 118. Zie ook de inleidende alinea's van Deel II. Hoofdstuk 1.
H. Foppe, Je woedende brief heb ik ontvangen, 32. Zie in dit verband ook A. de Roover, Paul van Ostaijen, 12; G.
Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 188 en 330; id., Ter inleiding, 5; P. Hadermann, Het vuur in de
verte, 67-68; en de inleidende alinea's van Deel II. Hoofdstuk 1.
H. Foppe, Je woedende brief heb ik ontvangen, 33. Zie ook de brief aan ‘Oscar en Mia [Jespers]’ van 3 februari
1920. (Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 274)
Dit blijkt uit een lectuurlijst uit 1919, waarop onder meer het door Hiller uitgegeven Das Ziel, drittes der Jahrbücher
für geistige Politik, Demokratie oder Diktatur van Karl Kautsky en Der Mensch in der Mitte van Ludwig Rubiner
voorkomen. Uit de titel van Hillers jaarboek spreekt natuurlijk een zeer ‘moderne’ gerichtheid op het ideële doel,
in casu ‘eine pazifistische, vom Geist beherrschte soziale Republik’. Hillers ‘Aktivistenbund’ heette trouwens
eigenlijk de ‘Bund zum Ziel’. Zie hierover G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 199; en P. de Vree,
Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 25.
G. Borgers, Kroniek van Paul van Ostaijen, 47. Zie ook id., Paul van Ostaijen. Een documentatie, 202 en 204.
Cf. hierover G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 220; en P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme,
24. Over deze ‘Arbeitsrat’ zie ook R. Melders, Jozef Peeters (1895-1960), 45-46
Cf. hierover G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 204-205; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 69;
P. de Vree, P. van Ostaijen en het dadaïsme, 25-26; en de inleidende alinea's op Deel II. Hoofdstuk 1.
P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 104. Dat Van Ostaijen zijn vroege grotesken ten minste gedeeltelijk
met direct politieke bedoelingen heeft geschreven, wordt ook gesuggereerd door deze terloopse opmerking in de
brief aan Marlier van 14 september 1920: ‘Note pour des révolutionnaires en herbe: ne savent-ils pas qu'un ton
satirique est d'un effet plus direct en politique et en face des masses qu'une démonstration logique?’ (Geciteerd in:
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 384)
H. Foppe, Je woedende brief heb ik ontvangen, 35. Zie in dit verband b.v. de brief aan ‘Oscar en Mia [Jespers]’
van 3 februari 1920, en de ‘Open brief aan Kamiel Huijsmans’ van 25 maart 1920 (geciteerd in: G. Borgers, Paul
van Ostaijen. Een documentatie, 273 en 282). Zie ten slotte ook ibidem 313; en Deel II. Hoofdstuk 1.4. en 1.5.
Cf. hierbij ‘De jongen’ (III, 332 en 334); en Deel II. Hoofdstuk 1.4. en 1.5.
Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 1.1. en 1.5.
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door een ‘modern’ emancipatiestreven, dat de bestaande ‘wereldorde’ (III, 332) in de eerste plaats
opvat als een te remediëren toestand van ‘onvoltooide emancipatie’.1 Ook de hoofddoelstellingen van
zijn ‘communistisch flamingantisme’ zoals hij die in de ‘Open brief aan Kamiel Huijsmans’ en ‘Rond
het Vlaamse probleem’ formuleert, moeten gezien worden tegen de achtergrond van een ‘modern’
streven naar de sociale en intellectuele emancipatie van ‘de menigte’. Zo stelt Van Ostaijen in de
genoemde ‘Open brief’ dat naar de verwezenlijking moet worden gestreefd van de volgende
doelstellingen: ‘hooger cultureel niveau, geringere exploiteerbaarheid, geestelijke
weerstandsmogelijkheid van het proletariaat tegenover het kapitaal.’2 Een gelijksoortig emancipatorisch
streven spreekt ook herhaaldelijk uit de Berlijnse correspondentie.3
Zoals we in Deel II hebben gezien doet zich in Van Ostaijens illusoir-idealistische praxis pas vanaf
1920-1921 een kentering voor, en dit als gevolg van zijn groeiende twijfel aan de realiseerbaarheid
van ideeën. Deze twijfel zal ten slotte uitmonden in de aanvaarding van de radicale
onpresenteerbaarheid van het ideële. De late Van Ostaijen probeert niet langer om ideeën te realiseren,
omdat hij heeft ingezien dat dit streven illusoir en potentieel gevaarlijk is. In de plaats daarvan is zijn
praxis, inclusief zijn creatieve praxis, er voortaan op gericht om op het ideële te alluderen in zijn
onpresenteerbaarheid. Meteen verandert hiermee ook de finaliteit van zijn kunst, die dan immers niet
langer ingeschakeld wordt in een alomvattend project dat de kloof tussen idee en werkelijkheid, geest
en wereld daadwerkelijk poogt te overbruggen. De inzet van zijn kunst bestaat er voortaan in om het
bewustzijn te wekken van de idee in haar radicale afwezigheid.
Het centrale subject in de levensvisie van de vroege Van Ostaijen is een actief in de werkelijkheid
optredend, productief subject, dat streeft naar de (voor realiseerbaar gehouden) ‘Verwirklichung’ (IV,
57n) van de ideële wereld.4 Dit subject heeft de ambitie om geschiedenis voort te brengen - ja, om de
geschiedenis over afzienbare tijd ‘af te sluiten’. Deze ‘activistische’ visie op het subject verklaart
waarom Van Ostaijen herhaaldelijk aan de vorige generaties verwijt dat zij te ‘passief’5 zijn geweest.
Ook het volgende, eerder reeds gedeeltelijk aangehaalde citaat van Rudolf Kayser, dat ongeveer als
motto bij ‘Over het
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Cf. Deel II. Hoofdstuk 1.5.
‘Open brief aan Kamiel Huijsmans’ (geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 284; vergelijk
hiermee: III, 334). Verderop in de ‘Open brief’ beschuldigt Van Ostaijen de Belgische Arbeiderspartij er trouwens
van dat ze haar emancipatorische programma, dat haar opdraagt ‘elke onderdrukking, weze het deze van een klasse,
een partij, een geslacht o[f] een volk’ (G. Borgers, o.c., 284) te bestrijden, niet consequent uitvoert.
Instructief voor Van Ostaijens ‘communistisch flamingantisme’ zijn ook de brieven aan Marlier van 14 september
1920 en 22 oktober 1920. (Geciteerd in: G. Borgers, o.c., 383)
Zie b.v. de brief aan ‘Flor[is] en Olympe [Jespers], ook aan de anderen’ van 25 februari 1919. (Geciteerd in: G.
Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 211)
Cf. hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 2.3. en Hoofdstuk 4.2.2.
Zo verwijt Van Ostaijen, zoals we hebben gezien, aan ‘de vorige generaties’ hun ‘statiek’ (IV, 56). Reeds in het
vroege ‘Nasionalisme en het nieuwe geslacht’ blijkt hij het generatie-onderscheid vooral in dit licht te zien: ‘Er zijn
aktivisten, er zijn passivisten; jongeren en ouderen.’ (IV, 9) Cf. hierbij verder ook IV, 12; G. Borgers, Paul van
Ostaijen. Een documentatie, 119; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 40; en Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

450

tragiese van de beweging’ fungeert, is typerend: ‘Wir wissen [...], dass ein neuer Weg beginnt. Ihm
wollen wir schreiten mit dem stahlharten Willen zur Tat.’1
Zoals het ethisch-politieke subject in de activistische opvatting het vermogen bezit om de
werkelijkheid fundamenteel te herscheppen en met ‘geest’ te doordringen, zo verhoudt ook het ‘goede’
kunstenaar-subject zich volgens het expressionisme ‘actief’ tegenover de vooraf gegeven werkelijkheid
- meer nog: het expressionisme kondigt ‘het subjekt als “maître souverain” af.’2 De kunstenaar behoort
volgens Van Ostaijen weliswaar de objecten te respecteren,3 maar dan niet de objecten zoals ze in de
buitenwereld gegeven zijn, maar zoals hij ze in zijn geest meedraagt: als ‘Idee an sich’4. In zijn werken
moet hij van de ‘toevallige’ wereld van de zinnen een ‘wezenlijke’ wereld maken. Dat maakt dat zijn
omgang met de buitenwereld even actief herscheppend is als die van de activist. Deze creatieve
omgang met de werkelijkheid vormt het artistieke equivalent van het ethisch-politieke ‘activisme’
dat het ideële en het reële, het geestelijke en het materiële probeert te verzoenen.
Van Ostaijens visie op het subject is overigens aan een fundamentele dubbelzinnigheid ten prooi. Die
heeft te maken met zijn impliciete overtuiging dat het ‘goede’ subject zich weliswaar onderwerpt aan
een strenge discipline van idealistische zelfverloochening en ‘demoed’, maar door dat te doen meteen
het bewijs levert van zijn uitzonderlijkheid en superioriteit.5 Van Ostaijens cultus van de nederigheid
en de offerbereidheid is dan ook, en paradoxaal genoeg, niet van narcistische trekken vrij te pleiten.
Dezelfde paradox laat zich trouwens ook aantreffen bij de meeste andere humanitaire expressionisten,
die eveneens een geëxalteerd altruïsme belijden, maar zichzelf tegelijk als in hoge mate ‘uitzonderlijke
enkelingen’6 blijken te zien.7Ook Van Ostaijen heeft het gevoel een ‘zending’ te hebben.8 Hij gelooft
leiding te moeten geven aan de ‘gewone’ mensen, zoals een priester de leidsman moet
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IV, 14. Mijn cursief. Het citaat is overigens ontleend aan een opstel van Kayser dat verschenen was in ‘Kurt Hillers
Sammelbuch Das Ziel’ (IV, 14).
IV, 54. Cf. hierbij verder ook IV, 61; P. Hadermann, De modernistische doorbraak, 281-282; en id. en J. Weisgerber,
Expressionism in Belgium and Holland, 232.
Cf. hiervoor inzonderheid IV, 54-55.
IV, 55. Zie in dit verband ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 178.
Op deze ambivalentie hadden we eerder gewezen in Deel II. Hoofdstuk 4.2.2. Ook Borgers signaleert bij de jonge
Van Ostaijen een ‘spanning tussen individualistisch uitzonderlijkheidsgevoel en socialistische gemeenschapszin’
(Paul van Ostaijen. Een documentatie, 54).
P. Hadermann, Het vuur in de verte, XV. Dit gevoel uitzonderlijk te zijn spreekt trouwens ook uit Music-hall (cf.
I, 57) en ‘De jongen’ (cf. III, 331 en 339). Zie in dit verband verder ook F. van Passel, Het tijdschrift Ruimte
(1920-1921) als brandpunt van humanitair expressionisme, 78; G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie,
46-47 en 59; A. Westerlinck, Een visie op Paul van Ostaijen, 182; K. Versluys, Beyond the Occupied City, 195-196;
en Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.
Later zou Van Ostaijen hier ook zelf op wijzen. In een uitval naar ‘Moens e.a. humanitairen’ (IV, 330) ontmaskert
hij de humanitair-expressionistische nederigheidscultus als een vorm van aanstellerij: ‘Ik maak mij interessant door
onbescheidenheid wat in elk geval eerliker is dan zich interessant te maken door bescheidenheid.’ (IV, 330) Zie in
dit verband ook de brief aan Du Perron van 7 oktober 1926. (Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 718)
Zo houdt Van Ostaijen in oktober 1918, de maand waarin Het Sienjaal verschijnt en vlak voor hij naar Berlijn
vertrekt, nog een lezing onder de symptomatische titel ‘De nieuwe zending’. (Cf. hiervoor G. Borgers, Paul van
Ostaijen. Een documentatie, 184; en id., Kroniek van Paul van Ostaijen, 45)
Tot een dergelijke ‘zending’ meenden ook andere jonge Vlaamse kunstenaars uit deze tijd geroepen te zijn. Zie
hiervoor onder andere A. Demedts, Moderne Vlaamse dichtkunst: de achtergrond van het expressionisme, 1. Over
Brunclair zie: A. Blokhuis, Canço per a mi mateix, 192.
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zijn van zijn kudde, die zonder hem van het ‘rechte pad’ zou afdwalen.1 De keerzijde van zijn
onzelfzuchtige inzet voor het goede doel is dus de zelfvoldane overtuiging dat hij door zijn optreden
het goede ‘voorbeeld’ geeft aan anderen, die (nog) niet zo ver voortgeschreden zijn op de weg naar
dat doel.2 Die pretentie maakt van de vroege Van Ostaijen een typisch vertegenwoordiger van de
‘klassieke’ avant-garde, die zichzelf immers ziet als de ‘geschiedenis-makende voorhoede die het
weet’3.
Een gelijksoortige ambivalentie kenmerkt ook Van Ostaijens visie op de plaats van de kunstenaar
in de samenleving. Zoals we weten behoort de ‘goede’ kunstenaar zich volgens de vroege Van Ostaijen
aan een extreem ‘altruïstische ethiek’4 te onderwerpen, en moet hij zich bereid tonen om zichzelf
zonder reserve voor het welzijn van de gemeenschap op te offeren. Zo projecteert Cor in het
autobiografische ‘De jongen’ dit ideaalbeeld van zichzelf: ‘Hij zou zonder de minste genotsidealen
leven. Volledig integer asketisme. O Tolstoï! Antoine le Guérisseur bleef twintig jaar zonder spreken.
Zou hij zich ook volledig kunnen offeren.’5 In overeenstemming hiermee wijst Van Ostaijen de
vroegere ‘burgerlijk-individualistische’ kunst, die zich in zijn ogen al te zeer inliet met de ‘beschouwing
van het eigen kleine levensgebeuren, en de ontginning van de eng-persoonlijke zielsontroering’6,
radicaal af en eist hij de vervanging ervan door ‘a collective and communal art’7.
Toch blijft de verzoening tussen kunstenaar en samenleving enkel een gedroomde verzoening een wensdroom waarvan de vervulling naar de (weliswaar nabije) toekomst wordt verschoven. In het
heden is de ‘ware’ kunstenaar een marginaal figuur. Dit komt volgens Van Ostaijen doordat de
bestaande gemeenschap ‘verkeerd’ en ‘onwezenlijk’ is, zodat de kunstenaar, die voor het ‘ware’ en
het ‘wezenlijke’ staat, er onvermijdelijk mee in botsing moet komen en niet zelden om zijn
verkondiging uitgestoten wordt. Eens echter komt de dag dat de gemeenschap zal inzien dat zijn
boodschap de ware is. Dan zal ze zich ‘bekeren’ en hem weer in haar midden opnemen als de held
die hij is.8
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Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 4.1. Ook in het rond de jaarwisseling van 1918-1919 geschreven ‘De jongen’ ziet Van
Ostaijen voor zijn alter ego Cor Hes nog een priesterlijke rol weggelegd. Zie hiervoor III, 341-342; en C. Offermans,
Heerlik zwansen, 210.
Cf. Deel I. Hoofdstuk 4.1. Zo wil ook Cor in ‘De jongen’ ‘[e]en voorbeeld zijn.’ (III, 342) Cor zelf heeft als grote
voorbeelden Tolstoi en Van Gogh.
I. Bulhof, Het postmodernisme als uitdaging, 21. Zie ook verderop: ‘Vertegenwoordigers van modernisme en
avant-garde kunst hadden nog sterker dan alle andere moderne mensen het gevoel dat zij “hun tijd vooruit” waren,
dat zij het met andere woorden “beter wisten” dan de achtergebleven achterlijke rest’ (ibidem 24).
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 207. Eerder hadden we er, in navolging van Hadermann, al op gewezen dat
het anti-individualisme van de vroege Van Ostaijen als een prefiguratie kan worden beschouwd van zijn latere
ethisch begrepen streven naar ontindividualisering. (Cf. Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.)
III, 341-342. Zie ook verder aldaar. Deze offerbereidheid, die soms veel weg heeft van een verlangen naar het offer,
keert verderop in ‘De jongen’ trouwens in nog extremere mate terug. Zo verlangt Cor ernaar om mee op te stappen
in een ‘proteststoet’ (III, 353) tegen de moord op Ferrer, omdat ‘niets hem heerliker scheen dan vooraan de stoet
te marsjeren en getroffen te worden door het geweer van een gendarm.’ (III, 353)
J. Muls, Paul van Ostaijen en de stad, 23. Zie ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 207; en M. Huysseune, Paul
van Ostaijen of de dubbelzinnige avant-gardist, 710-711.
P. Hadermann en J. Weisgerber, Expressionism in Belgium and Holland, 232.
Zo koestert Cor in ‘De jongen’ heroïsche fantasieën over hoe hij later als kunstenaar de miskenning, het onbegrip,
het isolement en de materiële ontberingen die het onvermijdelijke gevolg zijn van zijn idealistische engagement in
een ‘verkeerde’ maatschappelijke orde, tot het uiterste toe zal dragen: ‘Men zou hem miskennen. [...] Hij moest
gereed zijn voor de harde last der miskenning. [...] Van twee zijden zou hij [...] aangevallen worden en het kleine
leger der vrienden zou wijken. Met zijn ideaal der verzoening zou hij alleen staan.’ (III, 342) En verder: ‘Op zijn
kamer was ‘s winters vaak geen vuur. Dan had hij zijn jas aan en de kraag stond recht. Hij arbeidde de nacht door,
want het tijdschriftje dat hij met enige vrienden uitgaf moest onvoorwaardelik klaar zijn. Zekere dag konden de
vrienden niet begrijpen waar hij bleef. Zij kwamen kijken. Vonden hem dood. Hij had zich verhangen.’ (III, 342-343)
Pas door het offer van zijn dood gaan de ogen van de gemeenschap open en wordt hij in zijn ware grootheid en
heldhaftigheid (h)erkend: ‘Van dan af spraken alle burgerlike tijdschriften over hem.’ (III, 343)
Over de heldencultus bij de vroege Van Ostaijen zie ook Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.
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Van Ostaijens toenemende identificatie met de rol van een ‘voorganger’ die de juiste ‘instructies’
bezit voor het realiseren van het ideële doel, verklaart ook zijn groeiende intolerantie.1 Het is dan ook
vooral met zijn geschriften uit deze tijd dat hij zijn reputatie als streng en onverdraagzaam doctrinair
vestigt.2 Zijn werk en zijn brieven uit de periode tussen 1917 en het begin van de Berlijnse tijd ademen
in het algemeen een starre en dogmatische ernst,3 die in de geschriften voor4 en na5 deze jaren nooit
in dezelfde mate terug te vinden is. Vanuit de zekerheid ‘beter te weten’ werpt hij zich op tot de grote
‘theoreticus’, die ‘leiding’
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In ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ blijkt Van Ostaijen intolerantie zelfs uitdrukkelijk als een kwaliteit te beschouwen.
Hij associeert intolerantie daarbij kennelijk met ‘verheven’ eigenschappen als strengheid, consequentie, moed en
compromisloosheid. Zo bijvoorbeeld: ‘De kunst van Ensor heeft hetzelfde intolerante karakter als het ekspressionisme.
Ideëel gans gescheiden van het impressionisme.’ (IV, 68) Of nog: ‘Positief sluit het ekspressionisme bij het
impressionisme aan doordat het de last van de waarheid, door het impressionisme aan het licht gebracht [...] weer
opraapt en ditmaal intolerant en zonder verlies van welke gedurfde consequentie ook, tot het doel dragen wil.’ (IV,
76)
Over deze reputatie zie G. Borgers, Inleiding voor het geëerd publiek, 7-8 en 13; en M. Huysseune, in: J. Weisgerber
(ed.), Les avant-gardes littéraires en Belgique, 120. We hadden er al in Deel I. Hoofdstuk 4.1. op gewezen dat Van
Ostaijen er zich in ‘Wies Moens en ik’ over beklaagt dat zich rond hem ‘een legende van doctrinairisme en
ongenaakbaarheid’ had ‘verdicht’ (IV, 329; zie verder aldaar). Tekenend voor Van Ostaijens reputatie in de Vlaamse
literaire kringen van die tijd is de volgende anekdote: ter gelegenheid van de jaarvergadering van de Vereeniging
van Vlaamsche Letterkundigen in 1925 werd een door Emmanuel de Bom geschreven poesjenellenspel opgevoerd,
‘dat in het derde schuifke de afrekening van de jongste generatie met de Van Nu en Straksers ten tonele brengt. De
twee helden die deze opruiming voor hun rekening nemen, zijn Victor J. Ostade en Pol Licht en Donker, waarin de
namen van Victor J. Brunclair en Paul van Ostaijen te herkennen zijn. Na al hun voorgangers te hebben afgemaakt
slaan ze tot slot elkaar dood.’ (Paul van Ostaijen. Een documentatie, 593; zie verder M. Tralbaut, ‘Van Nu en
Straks’ in de Antwerpse Poesje, 101. Tralbaut citeert bij zijn artikel de integrale tekst van dit ‘Droef-Eindig Blijspel
in Drij Schuifkes’.)
Op deze ernst wijst ook Offermans. Zo stelt hij in zijn commentaar bij ‘Het landhuis in het dorp’ en ‘De jongen’:
‘van enige relativerende humor is geen sprake.’ (Heerlik zwansen, 208)
Terecht wijst De Roover erop dat Van Ostaijen in Music-hallde rol speelt van de ‘steeds ironische’ dandy. (Paul
van Ostaijen, 28) Zie in dit verband verder ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 13; id., De modernistische
doorbraak, 296; en F. van Passel, Het tijdschrift Ruimte (1920-1921) als brandpunt van humanitair expressionisme,
76.
Typerend voor de ontwikkeling van Van Ostaijen in dit opzicht is de ‘Bulla’ waarmee Van Ostaijen in juli 1920
als paus van de ‘kubistiese KERK’ Paul Joostens excommuniceert. Weliswaar gispt Van Ostaijen Joostens om zijn
‘dwaalleer’ en zijn afwijking van ‘de enig ware leer en de enige ware dogmen’ van het kubisme. Opvallend is echter
de (zelf)ironische manier waarop dat nu gebeurt. (Zie hiervoor G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie,
303-306) Het is geen toeval dat Van Ostaijen precies op het moment dat zijn zin voor relativering en zelfironie en
zijn afkeer van ‘positieve kritiek’ toeneemt, grotesken begint te schrijven. Borgers merkt terecht op: ‘Hetzelfde
relativisme dat uit de bulla spreekt ten opzichte van de eigen absolutistische theorieën, is ook de grondtoon van
vele grotesken’ (Inleiding voor het geëerd publiek, 15; zie hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 2.2.). Vergelijk hiermee
ook onze bespreking van het in het najaar van 1919 geschreven ‘De generaal’. (Cf. Deel II. Hoofdstuk 3.3.) We
komen op deze ontwikkeling nog terug in Hoofdstuk 2.2.
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moet geven aan de creatieve praxis van zijn ‘weggenoten’ omdat hij al verder gevorderd is op de weg
naar de waarheid1 - een reis waarvan hij niet nalaat aan zijn discipelen verslag uit te brengen: ‘Mannen,
ik ga steeds vooruit, mijn levens-kunstconceptie wordt absoluter en duideliker.’2 Zijn superieure weten
stelt hem ertoe in staat de enige ware leer aan te wijzen - ‘het enig heiligmakend expressionisme’3,
bijvoorbeeld - of een opponent de juiste presentatie van het object van een idee te betwisten, zelfs
wanneer die opponent Kamiel Huijsmans heet en de vraag die is naar het ‘ware’ socialisme: ‘het gaat
hier om een juiste of valse interpretering van het socialisme.’4 Rotsvast overtuigd van zijn grote gelijk
als hij in deze jaren is meent hij dan ook te pas en te onpas directieven te mogen formuleren, waaraan
de discipelen dienen te gehoorzamen willen ze recht in de leer blijven. Aan de Antwerpse vrienden:
‘Vooral lees en herlees, studeer en herstudeer “Le Cubisme” van Jean Metzinger.’5 Of aan Jozef
Cantré, die hij nauwelijks kende - wat hem niet belette om Cantré op irritant-betweterige toon toe te
spreken en hem om de oren te slaan met apodictische uitspraken in de trant van: ‘Verzinbeelden is
vals; beelden is het enig juiste.’6
Parallel aan Van Ostaijens toenemende inzicht in de incommensurabiliteit van idee en werkelijkheid
neemt ook zijn dogmatisme af, wat trouwens niet alleen door zijn geschriften bevestigd wordt, maar
ook door verschillende getuigenissen over zijn evolutie in dit opzicht.7 In de laatste jaren van zijn
leven geeft Van Ostaijen dan ook duidelijk blijk van een grotere tolerantie,8 een sterker
relativeringsvermogen en een groeiende afkeer voor gewichtigdoenerij
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Cf. hierbij deze herinnering van Paul Joostens aan Van Ostaijens optreden tijdens de eerste wereldoorlog: ‘Het was
tijdens de bezetting toen het boek van Gleizes en Metzinger “Du Cubisme” tussen de schilders van hand tot hand
overging en ons door P.V.O. in persoon werd toegelicht. Wij kregen aldus een zonderlinge P.V.O. te zien, een soort
woordvoerder die ons de theorie voorhield.’ (Paul van Ostaijen herdacht, 19)
Brief aan ‘Fik, Flor en de anderen’ van 17 januari 1918 (geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 206). Boyens illustreert zijn opmerking dat Van Ostaijen geregeld ‘een profetisch geluid’ liet horen,
niet toevallig met een citaat uit deze brief. (Cf. J. Boyens, Paul van Ostaijen en Theo van Doesburg, 263)
Brief aan ‘Fik, Flor en de anderen’ van 17 januari 1919. Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 206.
‘Open brief aan Kamiel Huijsmans’ (geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 284).
Brief aan ‘Fik, Flor en de anderen’ van 17 januari 1918 (geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 206). Verderop in dezelfde brief: ‘Niet bang zijn [...]. Vooral, o mijn vrienden, mijn vrienden, niet
bang zijn! [...] “Allons travailler”!’ (Ibidem 207)
Brief van 19 oktober 1919. (Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 246)
Zo b.v. Du Perron: ‘Jespers heeft mij ook gezegd dat hij vroeger zeer dogmatisch was [...] maar reeds toen ik hem
leerde kennen was hij het niet bijzonder [...] en hij werd het voortdurend minder.’ (Cahiers van een lezer, 69; zie
hierbij ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 114-115; en G. Borgers, Du Perron over Duco Perkens, 9-10) Of
André de Ridder, die Van Ostaijen eerst typeert als iemand ‘uit één stuk, niets en niemand ontziend, hardvochtig
waar ‘t zekere zijner beginselen gold, van een Jakobijnse strakheid’ (Paul van Ostayen als kunstkenner, 180), maar
daar meteen aan toevoegt: ‘Toch heeft het mij toegeschenen, dat het leven hem, den laatsten tijd, eenigszins
vermilderd had, dat hij er al heel wat van het opzettelijke en stugge van zijn kunstbeschouwing had bij ingeschoten.
Waarmede ik niet bedoel, dat hij toegevingen deed, noch iets van zijn strenge geestelijke zienswijze had verloochend,
maar er was iets ontvankelijkers, iets warmers, iets levendigers losgekomen uit de zwachtels van zijn vroeger,
misschien wel al te koel beredeneerd, al te hoog-idealistisch, vooral te louter ideologisch kunstfanatisme. Zoo ook
was er in den stijl van zijn kritisch proza iets rakers en lossers dan weleer, toen het zwichtte onder meer abstractie
dan het dragen kon.’ (Ibidem 181)
Begin 1922 stelt Van Ostaijen deze ontwikkeling trouwens zelf vast. In de beroemde brief aan Emmeke uit die tijd
schrijft hij: ‘Ik word te duldzaam. Te veel overtuigd van: ‘het niets wordt gratis geschonken[‘]’ (geciteerd in: G.
Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 462). Deze evolutie wordt ook door verschillende commentatoren
opgemerkt. Zo merkt Musschoot bij Van Ostaijens opstel over Van de Woestijne uit 1926 op: ‘De polemicus Van
Ostaijen schijnt verdraagzamer te zijn geworden’ (Poésie pure: een confrontatie Karel van de Woestijne - Paul van
Ostaijen, 194). Zie verder ook G. Borgers, o.c., 951; en id., Du Perron over Duco Perkens, 9-10.
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en ernst.1 Bij herhaalde gelegenheden toont hij zich bovendien in een voorheen ongekende mate
compromisbereid,2 ook al blijft hij groot belang hechten aan rechtlijnigheid en consequentie.3 Treffend
wordt deze ontwikkeling geïllustreerd wanneer men de apodictische, streng-programmatische circulaire
voor het tijdschrift Sienjaal (IV, 127-128) en ‘Et voilà’ (IV, 129-134) enerzijds en de ironische, zich
nadrukkelijk op een ‘eclectisch’, niet-programmatisch standpunt stellende circulaire voor Avontuur
(IV, 400-401) anderzijds met elkaar vergelijkt.4
Zoals we weten geeft elk project dat probeert om idee en werkelijkheid daadwerkelijk met elkaar te
verzoenen, aanleiding tot sublieme effecten. Het unificatiestreven leidt immers tot een radicaal
slachtofferen van het bestaande, dat als een fundamenteel ontoereikende realisering wordt ervaren
van de nagejaagde idee.5 Met het illusoire verzoeningsproject waarin de vroege Van Ostaijen zich
heeft ingeschreven, is dat niet anders. Ook hier mondt het verblinde idealistische streven onvermijdelijk
uit in een ‘verheven’ offereconomie.6
Met zijn overtuiging dat de idee enkel verwerkelijkt kan worden als het oude op niets ontziende
wijze afgebroken en ‘opgeofferd’ wordt, toont Van Ostaijen zich trouwens geheel een kind van zijn
tijd. Zo weten we dat hij, net als vele van zijn generatiegenoten, de oorlog zag als een gigantisch
zoenoffer voor een radicaal nieuwe en betere tijd.7 Geheel in overeenstemming met de
geestesgesteldheid van veel idealistische jongeren in deze tijd is ook Van Ostaijens nadrukkelijke
bereidheid om te lijden en zichzelf te offeren voor de
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Zie hierover G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 951.
Cf. hierbij b.v. de brief aan Campendonk van 19 december 1922. Zie in dit verband ook Van Ostaijens plannen ‘om
een groepering van moderne beeldende kunstenaars te vormen’ (G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie,
497), waarbij hij zich bereid toont ‘diverse kunstrichtingen’ (ibidem 498) op te nemen, en het verhaal van zijn
medewerking aan De Driehoek (zie hierover G. Borgers, Du Perron over Duco Perkens, 8). Zie in dit verband verder
ook Paul van Ostaijen. Een documentatie, 507, 580, 588, 660, 904-905 en 908; A. de Roover, Paul van Ostaijen,
23; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 96; J. Buyck, Paul van Ostaijen en de beeldende kunsten, 55; en H. Speliers,
Een vermeende vriendschap. Van Ostaijen versus Du Perron, 531.
Zie G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 951. Typerend hiervoor is b.v. de eind 1924 gevoerde
correspondentie met de Vereeniging van Letterkundigen. (Cf. ibidem 543f)
Cf. hierbij ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 951. We komen op deze kwestie nog terug in
Hoofdstuk 2.2.
Cf hierbij onder meer Deel I. Hoofdstuk 2.6. en Hoofdstuk 4.1.
Zie in dit verband ook Deel II. Hoofdstuk 2.4.
Typerend zijn in dit verband de intussen welbekende citaten van Rudolf Kayser en René Schickele waarmee Van
Ostaijen ‘Over het tragiese van de beweging’ laat beginnen. (Cf. IV, 14) Ook De Roover wijst erop dat vele jonge
kunstenaars uit deze tijd bezield waren ‘met dit messiaanse gevoel, dat het oorlogslijden de losprijs was voor een
nieuw gelukkiger geslacht. [...] Zij wilden zich offeren.’ (Paul van Ostaijen, 38) Deze visie op de oorlog keert ook
terug in Het Sienjaal. Zie in dit verband b.v. ‘Aan een moeder’, waar Van Ostaijen zich tot de moeder van een
frontsoldaat richt: ‘Als je zoons zoen aan de bloednatte Aarde/ nu niet de waarheid heeft vrijgekocht, betaald met
zijn warm vlees,/ dan is er weer niets gebeurd.’ (I, 139) Zie in dit verband ten slotte ook E.M. Beekman, Homeopathy
of the Absurd, 11; A. Westerlinck, Een visie op Paul van Ostaijen, 188; en M. Gilliams, Een bezoek aan het
Prinsengraf, 705.
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uiteindelijke verwezenlijking van het ‘Goede Doel’. Wordt die bereidheid in ‘Over het tragiese van
de beweging’ (1916) nog enigszins schoorvoetend uitgesproken,1 dan zal ze in de Sienjaal-tijd en in
het begin van de Berlijnse tijd culmineren in een heuse leedcultus,2 die soms regelrecht masochistische
trekken vertoont3 en nauw verbonden is aan een gevaarlijk, zelfdestructief heroïsme, dat niet toevallig
mede door Hillers illusoir-idealistische ‘activisme’ geïnspireerd schijnt te zijn.4 Geheel in deze
ambiance citeert hij in de ‘Kanttekeningen bij diverse onderwerpen’ Schickele:
den Schmerzen wohnt eine göttliche Kraft inne. Das war das Geheimnis von Golgotha,
wo die Vereinigung mit der höchsten Liebe, dem Ursprung aller Schmerzen vollbracht
wurde. Wenn es so weit ist, dann stirbt der Zufall ‘Mensch’ von der Idee gebrochen. (IV,
46)
Het lijden wordt in verband gebracht met het lijden van Christus - het uit liefde voor de mensheid
gebrachte offer waardoor het menselijke en het goddelijke (‘göttliche’), het reële en het ideële (‘Idee’)
verzoend worden. De ‘Vereinigung’ blijkt dus de vernietiging van het empirische individu (‘der Zufall
“Mensch”’) te vereisen. In ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ gaat Van Ostaijen weliswaar niet
rechtstreeks op deze problematiek in, maar uit een bespreking van enkele schilderijen van Paul Joostens
valt op te maken dat hij het lijden ook hier als hét middel beschouwt om de finale ‘Verwirklichung’
dichterbij te brengen. In deze bespreking gaat hij onder meer in op Joostens' gebruik van de kleur
rood: ‘rood als het lijden, maar ook is er het rood van de opstanding. Eénzelfde rood drukt uit een
concentries smartelik quiëtisme en een zich vooreerst naar binnen sterkend aktivisme.’ (IV, 96)
Verderop heeft hij het ook nog over ‘het rood van de toekomst’ (IV, 97). Het lijden wordt dus ook
hier nadrukkelijk in verband gebracht met ‘de opstanding’ en de glorieuze ‘toekomst’. Dat is ook, en
nog veel explicieter, het geval in ‘De jongen’, waar de idealist Cor zich zoals we hebben gezien een
‘heroïsch fantasieleven’5 droomt - een leven van absolute ‘ondergeschiktheid aan een groter ideaal’
(III, 346), wat hem op miskenning, ontberingen en uiteindelijk zelfs de dood komt te staan.6 Andermaal
blijkt het lijden de voorwaarde te zijn voor een grandioze wederopstanding: ‘Hij zou sterven. [...]
Slechts na de dood van de zaaier zou het zaad gedijen. - O dood die bevrucht.’ (III, 342)
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Zo betreurt Van Ostaijen nadrukkelijk ‘de enorme opslorping van krachten door de Vlaamse Strijd’ (IV, 18), maar
accepteert hij tegelijk ‘de noodzakelikheid deze koeli-last te dragen.’ (IV, 18)
Cf. hierbij onder andere A. de Roover, Paul van Ostaijen, 38; en Deel II. Ter inleiding 2.2.
Op deze masochistische component in Van Ostaijens werk tot en met het begin van de Berlijnse tijd is eerder al
gewezen door onder meer G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 40-41 en 196; P. Hadermann, De
kringen naar binnen, 77 en 99; id., Het vuur in de verte, 207-208; id., De modernistische doorbraak, 309; P. de
Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 49; en H.-F. Jespers, Paul van Ostaijen tussen hemel en hel, 151.
In een van de passages die Van Ostaijen uit Hillers Taugenichts, Tätiger Geist, Thomas Mann citeert, gaat Hiller
ervan uit dat belangrijke kunstwerken per definitie ook heroïsch zijn: ‘Die vornehmsten, heroischen Werke sämtlicher
Zeitalter’ (IV, 57; mijn cursief) Zie hierbij verder ook P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 11; en Deel
II. Ter inleiding 2.2.
C. Offermans, Heerlik zwansen, 208.
Cf. hierbij III, 341-343.
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Af en toe schemert hier al het bewustzijn door dat, hoe radicaal men het reële ook offert, het ideële,
goddelijke doel nooit bereikt zal kunnen worden: ‘Eeuwig doel, want kwam men dichter, bleek de
weg die nog af te leggen was eindeloos te worden.’ (III, 344) Eerder al hebben we erop gewezen dat
de ‘sublieme’ offereconomie die fungeert als de economie van Van Ostaijens illusoire idealisme, zich
ook reflecteert in de biografie.1 Zoals we in het tweede deel van dit proefschrift uitgebreid hebben
gezien is het echter pas in de loop van de Berlijnse tijd dat Van Ostaijen gradueel tot het bewustzijn
komt dat hij zich in zijn vroegere jaren door het idealisme heeft laten ‘duperen’ - een bewustwording
die rechtstreeks verband houdt met zijn groeiende inzicht in de gevaarlijke transcendentale illusie
waarop zijn idealisme berust.2 Dankzij dit inzicht zal Van Ostaijen ertoe komen om zijn denken over
het ethisch-politieke niet langer te funderen op een ‘sublieme’ offereconomie.3 De lijdensmystiek en
de tendens tot overspannen heroïsme verdwijnen van dan af meer en meer uit zijn werk, of worden
tot voorwerp van kritiek en/of spot. Die spot treffen we onder meer aan in de in Deel II uitvoerig
besproken groteske ‘Het beroep van dichter’, waar Van Ostaijen de axioma's van de ‘Atupaalse’
kritiek en daarmee meteen ook zijn eigen vroege opvattingen op de korrel neemt: ‘Een tweede axioom
is: elk kunstwerk wordt uit leed geboren. Ik zelf ben met verscheidene gedichten enzovoort, die ik
onder de deknaam van Paul van Malskoe uitgaf, een ijverig propagandist voor deze idee geweest.’4
Hierbij aansluitend schetst Van Ostaijen de absurde gevolgen van dit axioma, dat zelf voortvloeit uit
wat we eerder een sublieme ethiek hebben genoemd - een ethiek die gebaseerd is op de verkeerde
veronderstelling dat ‘wie het goede wil doen, daarvoor altijd eerst de natuur (in en buiten zichzelf)
moet slachtofferen - en dus altijd eerst het lijden en zelfs de vernietiging van het gegevene [...] moet
veroorzaken.’5

2. ‘Het Sienjaal’ en Van Ostaijens ‘moderne’ unificatieproject
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Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 4.1.
Typerend voor deze bewustwording is het eerder besproken ‘De generaal’. Deze groteske laat zien hoe Van Ostaijen,
in een tijd waarin hij nog ‘schwärmt’ voor Plato en volop sympathiseert met ‘platonische idealisten’ à la Ricardo
Gomes, zich toch al in toenemende mate rekenschap geeft van de destructieve effecten van de ‘platonische omkering’
en de daaruit voortvloeiende offereconomie. (Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 3.3.)
Cf. hierbij het besluit van Deel II. Ter inleiding.
III, 248. Zie hierbij ook C. Offermans, Heerlik zwansen, 209.
Cf. Deel I. Hoofdstuk 2.5.3. Eerder al hadden we gezien dat Van Ostaijen in de loop van de Berlijnse tijd blijk geeft
van een toenemende afstandelijkheid tegenover een hilleriaans heroïsme. (Cf. Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.) We hadden
daarbij verwezen naar Bogman, die naar aanleiding van het openingsgedicht van Bezette stad schrijft: ‘Gestuurd in
de verwerking van zijn beleving kan hij [...] zijn door [...] Hans Blühers Die Rolle der Erotik in der männlichen
Gesellschaft en Leonhard Franks Der Mensch ist gut. In beide boeken worden bekende symbolen van heldendom,
die het [...] in OPDRACHT aan Mijnheer Zoënzo nogal moeten ontgelden, kritisch bekeken. Blüher probeert in een
apart hoofdstuk de wortels van heldenliefde en heldenverering bloot te leggen, in Franks roman worden heldendom
en daarbij horende uitdrukkingen als “het sterven van een heldendood”, “sterven op het veld van eer” en “sterven
voor een heilige zaak” naarmate het verhaal vordert steeds meer in twijfel getrokken.’ (De stad als tekst, 118)
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In onze lectuur van ‘Het Sienjaal’ willen we laten zien dat dit gedicht - net als de meeste andere
gedichten uit de bundel Het Sienjaal - doordrongen is van dezelfde ‘moderne’ inspiratie als die welke
we ook in Van Ostaijens essayistische geschriften uit deze tijd terugvinden. Voor we die bewering
kunnen beargumenteren, moeten we ‘Het Sienjaal’ echter kort in de bundel situeren.
Het Sienjaal is samen met Bezette stad Van Ostaijens meest doelbewust geconstrueerde bundel.1
Het is dan ook belangrijk om te weten dat ‘Het Sienjaal’ helemaal achteraan staat, waardoor het mede doordat het tevens het langste gedicht van de bundel is - het effect heeft van een machtige
finale.2 Dit effect wordt nog versterkt doordat de structuur van de bundel een zekere ‘teleologie’
vertoont: Het Sienjaal bestaat uit drie afdelingen, waarvan de derde en kortste eveneens ‘Het Sienjaal’
heet, wat suggereert dat deze afdeling de eigenlijke boodschap, samenvatting en conclusie van de
bundel bevat.3 Dit structuurprincipe wordt vervolgens in de afdeling zelf herhaald: de afdeling ‘Het
Sienjaal’ loopt immers uit in het gedicht ‘Het Sienjaal’. Overigens moet dit gedicht ook puur
chronologisch tot de laatste van de bundel worden gerekend: het is, volgens Van Ostaijens datering,
geschreven van ‘15 maart tot 15 mei 1918’ (I, 149). Vermoedelijk is alleen het ‘Lied voor mezelf’
later ontstaan.4
Wat de structuur van de bundel en de chronologie van de gedichten al laten vermoeden, wordt door
de lectuur ook bevestigd: ‘Het Sienjaal’ is een programmatisch gedicht, waarin de belangrijkste
themata en motieven uit de voorgaande gedichten worden hernomen en in een ruimere, bijna
episch-didactisch te noemen samenhang worden ondergebracht. Van Passel noemt ‘Het Sienjaal’
daarom ‘een synthetische programmaverklaring van de expressionistische levensbeschouwing’5.
Borgers omschrijft het als een ‘leerdicht’6. ‘Het Sienjaal’ beschrijft immers het leer- en louteringsproces
dat ‘[w]ie zich geroepen voelt het Sienjaal te geven’7 moet ondergaan.
Het project dat deze poëzie wil helpen realiseren is een project van verzoening tussen geest en materie,
het goddelijke en het menselijke, het ideële en het werkelijke. Aangezien dit spirituele, ‘goddelijke’
element volgens Van Ostaijen iets is wat wij in ons dragen,8
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Zie hierover P. Hadermann, Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de ‘Cinq grandes Odes’ van Claudel, 1008-1009.
Hadermann spreekt van een ‘apotheose die de bundel bekroont’ (Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de ‘Cinq grandes
Odes’ van Claudel, 1009).
Die suggestie wordt nog versterkt doordat de gedichten uit deze afdeling zonder uitzondering sterk programmatisch
en direct geëngageerd blijken te zijn: ‘Vlaams-nationalistisch in “Golgotha” en “Zaaitijd”, pacifistisch en humanitair
in “Aan een moeder” en in het eigenlijke gedicht “Het Sienjaal”.’ (P. Hadermann, Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de
‘Cinq grandes Odes’ van Claudel, 1009)
Dit werd volgens de datering op 18 mei 1918 geschreven. (Cf. I, 109; en G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 161)
F. van Passel, Het tijdschrift Ruimte (1920-1921) als brandpunt van humanitair expressionisme, 77. Zie ook ibidem
79.
Paul van Ostaijen. Een documentatie, 159. Zie ook id., Kroniek van Paul van Ostaijen, 41.
I, 141. Waar we citeren, zullen we volstaan met het vermelden van het paginanummer. Voor andere verwijzingen
naar passages uit Het Sienjaal zullen we, vanwege de buitensporige lengte van vele Sienjaal-gedichten, behalve
het paginanummer ook de relevante regels - niet de verzen - aangeven. De regelnummering begint op iedere pagina
opnieuw.
Van Ostaijen stelt dan ook nadrukkelijk: ‘de enige God die mij kan zijn, is diegene die ik zal wekken’ (I, 144). In
overeenstemming hiermee spreekt hij verderop van ‘het Ik’ (I, 144; mijn cursief). Zie verder ook I, 145/12.
Zie in dit verband ook deze verzen uit ‘Vincent van Gogh’: ‘In ons zelve hebben wij de Jordaan;/ allen die nog
Godsvreemd en belaân/ met de erfzonde zijn [...]/ zullen wij tot godskinderen verfrissen’ (I, 98).
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impliceert dit project meteen ook een streven naar het overbruggen van de kloof tussen subject en
object. Ook ‘Het Sienjaal’ schakelt zich nadrukkelijk in in het streven naar een alomvattende
vergeestelijking van de werkelijkheid. Deze opgave wordt in de loop van het gedicht herhaaldelijk
geformuleerd, in verschillende metaforische gedaanten. Zo moet de geroepene proberen ‘het geestelike
kleed’ (I, 141) te spinnen - ‘het wonder van het kleed zonder naad,/ het kleed van het eigen begrijpen
dat, over de aarde geleid,/ de kloof vult tussen de onwerkelikheid van goed en kwaad,/ en al de naburige
tweespalten toedekt’ (I, 141) - en zo ‘de gevangen éenheid’ (I, 141) te bevrijden. Of nog, verderop:
‘Mijn geest moet al hetgeen dorstig rond mij is met geluk overstelpen,/ want dit is de inhoud van mijn
geluk dat er geen atoom in het leven bestaan kan, aan dit geluk ondeelachtig’ (I, 146). Daardoor moet
meteen ook de scheiding tussen subject en object worden opgeheven, tot er ten slotte een werkelijke
identificatie of op zijn minst toch een intieme wisselwerking tussen beide plaatsvindt: ‘O boom te
zijn als ik een boom zie!/ te gaan met de drift van het sap tot in de vezels van de bladeren!’1
De betrachtingen die Van Ostaijen hier formuleert, zijn uitermate ‘modern’. Net als de
illusoir-idealistische moderne unificatieprojecten gaat ‘Het Sienjaal’ ervan uit dat er ‘momenteel’
sprake is van een divergentie tussen ‘idee’ en ‘werkelijkheid’, ‘geest’ en ‘wereld’.2 Deze divergentie
moet ongedaan worden gemaakt en door ‘an essential reconciliation’3 worden vervangen: het ideële
moet worden ‘gerealiseerd’ en de wereld moet over afzienbare tijd omgevormd worden tot de
‘ekspressie’ (I, 144) van de geest.4 Met het
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I, 148. Deze opheffing van de scheiding tussen subject en object, die maakt dat er ‘niets buiten mij gebeuren kan’
(I, 146), wordt ook gereflecteerd in de manier waarop de dingen in Het Sienjaal worden beschreven: het levenloze
wordt levend, het onbeweeglijke beweegt, het abstracte (‘geestelijke’) raakt vermengd met het concrete (‘materiële’),
alles heeft een ziel. In het universum van Het Sienjaal, dat Versluys ‘an animated universe’ (Beyond the Occupied
City, 199) noemt, worden de objecten daardoor een soort van medesubjecten, met wie men op dezelfde voet omgaat
als met andere mensen. De grens tussen beide polen vervaagt. Deze vervaging wordt onder meer bewerkt door de
metaforiek: ‘de bloeiende beukelaar van hun [= van de vrouwen] lijf’ (I, 142); ‘essens van zwoele bloesems [zal]
uit hun keurs stijgen, hem het gelaat strelen’ (I, 142); ‘de lafenis [...] van het berouw’ (I, 143); ‘In schuchtere vazen
zullen bloemen staan, in hun hartstochtelijkheid gesloten’ (I, 145); ‘het beekwater dat haar voeten lief heeft’ (I,
145); ‘de orgeltonen huwen/ de blonde lijven van de korenvelden’ (I, 148); ‘fontein van vruchtbaarheid’ (I, 149),
etc. Van Ostaijens liefde is dan ook een ‘kosmiese liefde’ (I, 146), die alles - mensen én dingen - omvat: ‘Wij hebben
de Aarde lief. De ronde, vruchtbare aarde.’ (I, 149) Zie hierbij verder ook K. Versluys, o.c., 199.
Westerlinck omschrijft Het Sienjaal dan ook treffend als ‘poëzie [...] bezield door de grote ideeën en intuïties
betreffende de maatschappelijke omvorming van het mensdom in de 20e eeuw.’ (Een visie op Paul van Ostaijen,
184-185)
Een van de motto's bij ‘Het Sienjaal’ is trouwens van Hiller, naar wiens activistische streven om idee en werkelijkheid
te verzoenen Van Ostaijen in ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ nadrukkkelijk verwijst (u.s.).
K. Versluys, Beyond the Occupied City, 199. Versluys leest Het Sienjaal dan ook als ‘the adumbration of final
harmony’ (ibidem).
Hadermann beschouwt ‘Het Sienjaal’ dan ook terecht als de formulering van ‘een project, een te volbrengen taak,
in de onvoltooid toekomende tijd’ (Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de ‘Cinq grandes Odes’ van Claudel, 1016). Eerder
in hetzelfde artikel had hij er al op gewezen dat Van Ostaijen, anders dan Claudel, ‘van geen hiernamaals’ (1014)
spreekt.
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bereiken van dit doel wordt de geschiedenis, die wordt gedacht als een proces van voortdurende
vergeestelijking, glorieus afgesloten: ‘alles is volbracht’1. Zoals de ‘moderne vertellingen’ is dus ook
Van Ostaijens streven doelgericht en optimistisch op de toekomst gericht. Van deze hoopvolle
toekomstverwachting is het hele gedicht - en overigens ook de hele bundel2 - doordrongen. Alleen al
de titel van het gedicht is symptomatisch: de dichter wil ‘het Sienjaal’ geven om ‘naar het Doel’ (I,
141) te gaan, en doet met dit en andere gedichten uit Het Sienjaal ‘[g]loeiende voorspellingen over
de nieuwe tijd die aanbreekt’3. Het decor waarin de glorieuze toekomst wordt aangekondigd of
opgeroepen, bestaat passenderwijze veelal uit beelden van een nieuwe, frisse en bloeiende wereld,4
die gekenmerkt wordt door licht, zuiverheid en vitaliteit.5 Een dynamische wereld ook, vol van
bewegingen die, zoals Hadermann opmerkt, opvallend doelgericht zijn.6 Zoals in andere geschriften
van de vroege Van Ostaijen is ook in ‘Het Sienjaal’ de reeds gesignaleerde ‘weg’-metaforiek trouwens
prominent aanwezig.7

1

2

3

4

5

6

7

I, 141. Deze messiaanse woorden komen ook voor in ‘Het stille lied’ (I, 104), waar Van Ostaijen de hoop uitspreekt
dat de lente die hij beschrijft en die vooralsnog niet meer is dan een lente - een essentieel indifferent onderdeel van
de eindeloze kringloop der seizoenen - tot ‘de Lente’ (I, 104) kan worden omgevormd - ‘een ruimere Lente, na de
hopeloze wentelingen van een lange jarereeks.’ (I, 105) Hierop - op de verlangde komst van ‘de bruidegom van het
Leven’ (I, 104) - moeten we ons voorbereiden.
Dat is zelfs het geval in gedichten met een op het eerste gezicht ‘vrijblijvende’ inhoud, zoals het ‘Wiegeliedje voor
de geliefde’. Het in slaap wiegen van de geliefde wordt in dit gedicht immers direct verbonden met een evocatie
van het komende: ‘Morgen zal er uit het Oosten ‘n koning komen, met nieuwe bruidskleren voor ons beiden;/ hem
zullen wij, arm in arm, als kinderen in het woud, verbeiden.’ (I, 108) Een hoopvolle toekomstverwachting spreekt
voorts ook uit gedichten als ‘Februarie’ (I, 119/8-10, 16 en 32) en ‘Zaaitijd’. In dat laatste gedicht volgen op de
vaststelling dat de dorpen ‘nog te rusten’ liggen, deze verzen: ‘Eens zullen zij beter begroeten dan met een zwak
goededag:/ Broer, sta op, klep de metten, klep de metten,/ want er waait een wijde wind van opstanding!’ (I, 136)
Zie verder ook P. Hadermann, De kringen naar binnen, 84-85; id., Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de ‘Cinq grandes
Odes’ van Claudel, 1014; J. Franken, L'évolution de l'oeuvre de Paul van Ostaijen, 27; en K. Versluys, Beyond the
Occupied City, 199.
P. Hadermann, De kringen naar binnen, 69. Met Hadermann kunnen we in dit verband ook verwijzen naar gedichten
als ‘Golgotha’, ‘Zaaitijd’ en ‘Aan een moeder’. In Het vuur in de verte heeft Hadermann het dan ook over ‘de orgels
van Het Sienjaal’ die ‘met volle registers in de toekomstkathedraal dreunen.’ (179)
Cf. hierbij verzen als: ‘Kent gij de grote liefde die uitgaat van een frisse stad?’ (I, 145); ‘zware regendruppels op
een bloem die zeer ver open staat’ (I, 145); ‘een nieuwe stad met lenige huizen’ (I, 147); en ‘de hartstochtelijke
blijheid van zon zingende clairières’ (I, 147). Hadermann vat de indruk die de bundel in zijn geheel wekt, adequaat
samen als: ‘Dit is Van Ostaijens meest lenteachtig boek.’ (De kringen naar binnen, 63; zie ook ibidem 66) Zie ter
verdere illustratie I, 88/1 en 15-18, 90/3-5, 104/2-3 en 10, 106/ 14-18, 22-23 en 30, 107/2 en 7-8, 108/3-4, 6, 9 en
11, 119/1-4, 26 en 30, en 128/1-2.
Zie b.v. het reeds geciteerde vers: ‘te gaan met de drift van het sap tot in de vezels van de bladeren!’ (I, 148) Of de
slotscène , waarin alles ‘Wat niet mee wil, wordt meegerukt door de stroom,/ de machtige, de hernieuwende’ (I,
148). Zie in dit verband verder ook gedichten als ‘Een lied’ (I, 87/1-2 en 4-6), ‘Het stille lied’ (I, 104/3-5), ‘Nieuwe
liefde’ (I, 116/7-9, 12-14 en 23-25 en 117/1-5) en ‘Februarie’ (I, 121).
‘Merkwaardigerwijze krijgen in Het Sienjaal bijna alle bewegingen een vaste richting. Het is alsof de ethische
boodschap, of liever de doelbewustheid van de dichter op ieder beeld haar stempel drukt’ (De kringen naar binnen,
64). Zie hierbij b.v. deze verzen uit ‘Zomerregenlied’: ‘zoals de waters van de regen wegspoelen,/ na de reiniging,
hun taak volbracht,/ zo lopen de straten, slechts met het éne doel,/ op en naar een groot plein’ (I, 90).
Het gedicht zelf beschrijft trouwens een ‘cours’ - een leer-gang. Zie verder verzen als: ‘Neem tans uw staf en ga in
de woestijn en poog de Weg te vinden.’ (I, 143); ‘Er is geen pad, geen spoor;/ de stem zegt enkel: “Hier begint uw
leven, zoek het pad.”’ (I, 143); en ‘Tans heb ik reeds het verschiet van een weg in mijn leven’ (I, 147). Zie ook
andere Sienjaal-gedichten, zoals b.v. ‘Vincent van Gogh’, waar Van Ostaijen het heeft over de ‘weg van de Verlosser’
(I, 103), die leidt naar het uiteindelijke doel: ‘een hoogvlakte van geluk’ (I, 103), en ‘Zaaitijd’: ‘Langs de bloedweg
Damaskus van ons geslacht/ toont hij de weg, en het licht langs die heirbaan/ is zo overstelpend, dat wij niet anders
kunnen/ dan de staf nemen en gaan.’ (I, 137). Zie ten slotte ook ‘Aan een moeder’ (I, 139/14-15).
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Hoewel dat uit de gezwollen retoriek en de overdadige, vaak Bijbelse beeldspraak niet altijd even
duidelijk blijkt, is het ‘Sienjaal’ dat de dichter wil geven een oproep tot een ‘algemene humanitaire
omwenteling’1, die moet leiden tot de verwezenlijking van de bij uitstek moderne idealen van ‘vrijheid,
gelijkheid en broederschap’2. Deze omwenteling verwacht Van Ostaijen op dit moment niet van een
gewelddadige omverwerping van de oude orde, maar veel meer van ‘une révolution pacifiste’3. De
kunstenaar heeft in het bewerken van deze omwenteling een zeer belangrijke rol te spelen: met zijn
kunst moet hij oproepen tot een fundamentele ‘bekering’ van alle mensen, die hen moet toelaten om
zich te bevrijden uit hun ‘onwerkelikheid’4, de stem van hun geweten te beluisteren5 en zo het goddelijke
te ontdekken dat ze in zich dragen (‘de geest Gods in zich te bevrijden’ (I, 146)).6 Het ‘Sienjaal’ dat
de dichter geeft, moet de aanvang zijn van een algemene ‘innerlijke kentering’7 bij de mensen. Die
moet op haar beurt de verwezenlijking mogelijk maken van een nieuwe en ‘werkelike’ gemeenschap
waarin iedereen iedereen respecteert en liefheeft en individuen en volkeren in hun eigenheid worden
‘begrepen’:
Begrijpt de anderen en eist voor hen op, zoals gij voor u eist wat u lief is.
Zingt het glorielied van de Internationale, doch doe dit niet in het ontkennen van eenieders
ethos,
wel in het begrijpen daarvan, dit is het liefhebben.
Oordeelt de Duitsers volgens hun ethos en de Fransen volgens het hunne;8
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P. Hadermann, Het vuur in de verte, 22.
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 22.
P. Hadermann, Un pionnier de l'avant-garde en Flandre, 26. Zie ook id. en J. Weisgerber, Expressionism in Belgium
and Holland, 231.
I, 142. Hieronder lijkt Van Ostaijen de verknochtheid aan het louter materiële te verstaan: ‘het platte aardse genot
dat de bourgeois nastreeft’ (C. Offermans, Tegengif, 131). ‘Onwerkelijk’ en ‘zelfvergeten’ zijn bijvoorbeeld ‘de
soldeniers’ die dobbelen om het kleed van Christus (I, 141-142) of ‘de rijke jongeling’ die ‘zó arm was dat hij aan
zijn andere rijkdom vasthield’ (I, 143). Ook elders in ‘Het Sienjaal’ gebruikt Van Ostaijen het woord ‘arm’ vooral
in de zin van ‘geestelijke’ armoede (cf. b.v. I, 143/36; I, 144/36; en 145/12). Verderop waarschuwt hij dan ook voor
‘elke verzoeking, die de aandacht van het Ik wil leiden’ (I, 144).
Aan het slot van ‘Het Sienjaal’ schrijft Van Ostaijen dan ook: ‘Dit is het sienjaal naar de heiligmakende Jordaan
van ons geweten te gaan’ (I, 149; zie ook I, 148/5). Zie hierbij ook: P. Hadermann, Un pionnier de l'avant-garde en
Flandre, 26.
Het ‘werkelike leven’ (I, 85) is voor Van Ostaijen bijgevolg het leven waarin men wél aandacht heeft voor het
goddelijke in zichzelf. Deze gedachte heeft hij allicht bevestigd gezien in deze zin uit het Suarèsmotto bij de eerste
afdeling: ‘Il n'est pas un seul homme qui n'ait besoin de Dieu pour vivre...’ (I, 85).
P. Hadermann, De kringen naar binnen, 75. Vergelijk met deze (tot Paul van der Meulen gerichte) verzen uit
‘Zaaitijd’, waarin tot zo'n kentering wordt opgeroepen: ‘Ik weet, ik weet, gij hebt als hij, mijn broer,/ geluisterd
naar het woord: Werp weg de schijn/ en volg mij dan.’ (I, 136) Zie ook id., Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de ‘Cinq
grandes Odes’ van Claudel, 1009.
I, 146-147. Zie verder ook I, 147/34-35 en 149/4. Men bemerkt in deze oproep de sporen van Van Ostaijens
hierboven besproken ‘internationalistisch nationalisme’. Hadermann merkt naar aanleiding van ‘Het Sienjaal’
dan ook terecht op: ‘De broederliefde uit Het Sienjaal berust op geen standaardisering van het mensdom.’
(Het vuur in de verte, 28) Verderop heeft Van Ostaijen het trouwens over: ‘allen die grondverscheiden van
ethos en van godsdienst zijn’ (I, 148), waarmee hij opnieuw suggereert dat de universele verzoening geen
uniformisering inhoudt. Zie in dit verband ook id. en J. Weisgerber, Expressionism in Belgium and Holland,
231.
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Aan het slot van ‘Het Sienjaal’ schetst Van Ostaijen zijn ‘toekomstdroom’1, die er - zoals in het licht
van het voorgaande kan worden verwacht - een is van universele broederschap: ‘Als mijn broeder
mij ontmoeten zal, wij zullen elkaar zeggen: “Mijn zonnebroer, mijn zonnekind.”’2 Het verlangen
naar een wereldbroederschap en andere, daarmee verband houdende ‘moderne’ trekken van ‘Het
Sienjaal’ zoals de kosmopolitische inslag, het nadrukkelijk verkondigde pacifisme en het streven naar
het universele en het alomvattende (‘de hele wereld’, ‘de mensheid’) laten zich trouwens geregeld
ook elders - en soms nog veel duidelijker3 - in Het Sienjaal aanwijzen. In elk geval moet de gedroomde
omwenteling uiteindelijk de hele mensheid omvatten: er zal geen groep of individu meer overblijven
die er geen deel aan zal hebben: ‘allen die grondverscheiden van ethos en van godsdienst zijn,/ allen
zullen tot dit heiligmakende water gaan.’4 Een dergelijke totalitaire ‘verruiming tot de hele wereld’5
voltrekt zich onder meer aan het eind van ‘Het Sienjaal’, waar Van Ostaijen zich voorstelt hoe op het
‘Sienjaal’ een ‘opmarsj’ (I, 148) volgt, waaraan uiteindelijk iedereen zal deelnemen en die alles zal
overspoelen.6 Geheel in overeenstemming met dit denken in functie van de idee van de totaliteit wordt
Het Sienjaal in zijn geheel gekenmerkt door wat we een retoriek van de eenheid en de volledigheid
zouden kunnen noemen. Die retoriek komt onder meer tot uitdrukking in het gebruik van woorden
als ‘éen’, ‘elke’, gans', ‘volledig’,7
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P. Hadermann, Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de ‘Cinq grandes odes’ van Claudel, 1009
I, 149. Eerder al had hij het over ‘gij allen die mijn broers zijt’ (I, 146). Dezelfde broederschapsgedachte wordt ook
geformuleerd in ‘Februarie’: ‘Broedergroet aan het volk van over de grenzen!/ De wind van onze haven die al de
volkeren verfrist./ De muziek van de wind: de bassen onderlijnen door een Internationale!’ (I, 119). Zie ook deze
verzen uit ‘Nieuwe liefde’: ‘Het geluk is tussen de lippen van dit kind en de gepletterde kers,/ gelijk het is tussen
de kerselippen van mijn lief/ en van uw lief, o jonge man die ginds gaat, o broeder, mijn gelijke’ (I, 117). Zie ten
slotte ook ‘Zaaitijd’ (I, 136/4, 12 en 16) en ‘Aan een moeder’ (I, 139/23-25).
Over Van Ostaijens streven naar een universele broederschap ten tijde van Het Sienjaal zie verder ook: A. de Roover,
Paul van Ostaijen, 37; P. Hadermann, De kringen naar binnen, 49 en 74; id. en J. Weisgerber, Expressionism in
Belgium and Holland, 231; id., Un pionnier de l'avant-garde en Flandre, 25; id., De modernistische doorbraak, 300
en 303; G. Borgers, Inleiding voor het geëerd publiek, 10; M. Gijsen, Literatuur in het bezet gebied, 671; A.
Westerlinck, Een visie op Paul van Ostaijen, 184-185; en K. Versluys, Beyond the Occupied City, 198.
Zo treedt in ‘Aan een moeder’ het pacifistische element op zeer directe wijze naar voren, met verzen als: ‘Elk soldaat
die valt in de krijg, hij werd getroffen/ door een sluipmoordenaar./ Dit zijn wij allen, allen die het geloof verloren.’
(I, 139) Zie in dit verband ook P. Hadermann, Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de ‘Cinq grandes Odes’ van Claudel,
1009.
I, 148. Vergelijk hiermee deze verzen uit ‘Vincent van Gogh’: ‘allen die nog Godsvreemd en belaân/ met de erfzonde
zijn/ [...] al die machteloze vreemdelingen van buiten/ [...] zullen wij tot godskinderen verfrissen’ (I, 98; mijn
cursief). Ter illustratie zie voorts: ‘Het stille lied’ (I, 104/22). Zie ten slotte ook P. Hadermann, De kringen naar
binnen, 81; en C. Offermans, Tegengif, 131.
P. Hadermann, De modernistische doorbraak, 301.
Cf. hierbij inzonderheid I, 148/23-35.
Zo b.v. in ‘Het Sienjaal’: ‘alles’; ‘gans alleen’; ‘al de bomen’ (I, 141); ‘al hetgeen’ (I, 146); ‘Wat buiten ons ligt is
in de volstrektheid gans onvatbaar;/ al de dingen’; ‘allen’; ‘elke omwenteling’; ‘éen grote menigte’; ‘elke straat’
(I, 148), etc. Sprekend zijn b.v. ook deze verzen uit ‘Vincent van Gogh’: ‘Dit is het grote,/ het oneindige. Het
venster/ op de ganse wereld./ Ook alles wat in de verte schijnt/ strekt zich daarbinnen deinend uit./ Een venster is
alles./ De ganse wereld ligt binnen éen venster.’ (I, 100/1-7; mijn cursief)
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een voorliefde voor paratactische constructies en uitbreidende opsommingen,1 het frequente gebruik
van de eerste persoon meervoud,2 een bijzondere voorkeur voor collectiva3 en meervoudsvormen,
veelal in combinatie met het bepaald lidwoord,4 een vaak erg gewaagde en complexe metaforiek,
waarin alles met alles verbonden wordt,5 de vereniging van polair aan elkaar tegengestelde dingen en
begrippen6 en de voor Van Ostaijens tijd verbazende ‘democratie van de objecten’: de gedichten van
Het Sienjaal wemelen van de - vanwege hun gewoonheid of hun ‘moderniteit’ - voorheen voor de
poëzie onbruikbaar geachte onderwerpen.7
Het is dus de taak van de dichter om ‘de mensen’ te ‘verwijzen naar de heiligmakende Jordaan van
hun geweten.’ (I, 148) Dat kan hij doen door zelf een voorbeeld te worden dat tot navolging strekt8
en door zijn prediking van de ‘blijde boodschap’. Opdat hij zelf een
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Op die manier wordt een effect van opeenstapeling en aanhoudende expansie bereikt. Dit effect wordt nog versterkt
door de erg losse syntaxis, het onstuitbare ritme en de vaak bijzonder lange strofen.
Bijvoorbeeld: ‘de demoed die wij vinden moeten’, ‘wij zullen elkaar zeggen’, ‘Wij hebben de Aarde lief’ (I, 149).
Zie in dit verband ook P. Hadermann, Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de ‘Cinq grandes Odes’ van Claudel, 1016.
Zoals b.v.: ‘volkeren’ (I, 147), ‘menigte’, ‘De stoet’, ‘gelederen’ (I, 148), etc.
Zie b.v. deze verzen uit ‘Avondlied’: ‘losbarsting van de driften,/ midden in het rustig huiswaarts keren van de
gezinnen./ Tans braken de schouwburgen, de music-hall's’ (I, 97; mijn cursief).
Zoals b.v. in de eerste regels van ‘Februarie’: ‘een volle bries van de stroom,/ zo vol als het gelaat van een boerejongen
die in een mondharmonika blaast’ (I, 119). Zie b.v. ook de eerste regels van het derde deel van ‘Vincent van Gogh’:
‘Leed als de golven van de oceaan/ die baren witte blaân/ van bloesems. Leed als van blaren aan/ de bomen. Bomen
die kruinen worden,/ kruinen: der bergen wit gehelmde horden.’ (I, 101) Het abstractum ‘leed’ wordt verbonden
met twee concreta, waarvan het eerste (‘golven’) met de zee te maken heeft, het tweede (‘blaren’) met het land. De
schuimende golven van de zee roepen het beeld op van de witte bloesemblaadjes van bomen op het land. De kruinen
van de bomen worden op hun beurt in verband gebracht met, nog verder landinwaarts, de ‘kruinen’ van de bergen.
Zo b.v. in ‘Het Sienjaal’: ‘Van het gelijkvloers en van de zoveelste verdieping komen ze,/ uit krochten en uit
restauraties waar het naar gekruide spijzen ruikt.’ (I, 148; mijn cursief) Van Ostaijen zegt hier dus ongeveer:
‘iedereen komt naar buiten’. Of nog: ‘van de stad uit wordt het land [...] overstroomt [sic]’ (I, 148; mijn cursief).
De som van ‘stad’ en ‘land’ is ‘overal’. Zie ook volgende verzen uit ‘Avondlied’: ‘ligt het licht in de nacht’ (I, 91;
impliciet: het licht van de kamer versus de duisternis van de nacht); ‘het engste uur van de dag, maar ook het ruimste./
Angstige voorvoeling, besef van het noodlot, maar ook hoop op berusting,/ snel kloppend hart en plotse stilstand.’
(I, 92); ‘varen sneller de trems in de duisternis,/ maar liggen plots stil’ (I, 92-93); ‘de prachtige bestaanszekerheid
midden de grote twijfel’ (I, 93); etc. Of nog, in ‘Koffiehuis’: ‘van de tragies-ernstige domino's, fatum-zwart/ tot der
biljartballen rood-wit luchtig vluchten.// Geblaseerde rasta's; daarnaast huiselike dikbuiken’ (I, 118); ‘De zwakke
muren zijn de sterke dam’ (I, 118). In ‘Februarie’: ‘de kerktorens, de oude heksen [...]/ [...] de jonkvrouwelijke
kathedraal’ (I, 119); ‘Over de stad, het land in.’ (I, 119), etc., etc.
Een goed voorbeeld hiervan vormen de openingsverzen van ‘Stad’: ‘Rond de telegraafpaal saamgetrokken, plast
de zon op het kleine plein/ een ronde bouwdoosvijver van licht.’ (I, 120) Een ‘poëtisch’ onderwerp als de zon wordt
hier in een adem genoemd met zulke ‘moderne’ en ‘lage’ onderwerpen als een telegraafpaal en een bouwdoos. In
‘Februarie’ verbindt Van Ostaijen een plechtstatige hymne als de Internationale met het deuntje van een ‘jongen
die blaast in een mondharmonika’ (I, 119). Over Van Ostaijens afwijzing van alle ‘eksklusivisme’ m.b.t. de
onderwerpen van de poëzie, zie IV, 42-44 en 50; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 180; en J. Muls, Paul van
Ostaijen en de stad, 24.
Zelf beroept Van Ostaijen zich in Het Sienjaal nadrukkelijk op bewonderde kunstenaarsfiguren. In ‘Het Sienjaal’
verwijst hij naar het voorbeeld van Whitman (I, 149/1) en Van Gogh (I, 144/20). Aan Van Gogh wijdde hij zoals
we weten eerder een hele cyclus. (Cf. I, 98-103) Voorts bevat Het Sienjaal ook opdrachtgedichten aan Ensor (I,
126), Else Lasker-Schüler (I, 128), Marcel Schwob (I, 129) en Francis Jammes (I, 130). Zie in dit verband ook P.
Hadermann, De kringen naar binnen, 47-48.
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voorbeeld zou kunnen worden, is het noodzakelijk dat hij eerst een louteringsproces doormaakt1 en
weerstaat aan de ‘verzoekingen’ van de ‘onwerkelikheid’2. Het doormaken van dit proces wekt het
goddelijke in hem3 en stelt hem in staat tot een actieve, creatieve omgang met de werkelijkheid,
waardoor hij deze van zijn goddelijke ‘geest’ doordringt en ‘wat onwerkelik is herschept tot het
levende leven’4. Als iedereen het voorbeeld van de dichter volgt, zal de vergeestelijking van de
werkelijkheid en de universele broederliefde een feit zijn.5
Een dergelijke visie op de functie van de kunst berust bij nader inzien op een diepgaande ambivalentie.
Aan de ene kant dringt Van Ostaijen de kunst in een uitermate nederige en ondergeschikte positie.
Net als in zijn theoretische geschriften uit deze tijd wijst hij ook in ‘Het Sienjaal’ het ‘l'art pour
l'art’-principe radicaal af. Zoals in de Van Ostaijenliteratuur terecht wordt opgemerkt fungeren de
meeste gedichten uit Het Sienjaal als ‘een middel tot verspreiding van een ethiek van broederschap
en Al-liefde.’6 Dit impliceert echter meteen ook dat Van Ostaijen aan de kunst een zeer centrale rol
toeschrijft in het ‘omscheppen’ van de werkelijkheid. Zoals ook al uit de vroege opstellen was gebleken
overschat de vroege Van Ostaijen geweldig het vermogen van de kunst om bij te dragen aan de
verwezenlijking van een ethisch-politiek project. De in Het Sienjaal geformuleerde fantasieën over
het belang van de kunst voor de samenleving vertonen dan ook onmiskenbaar narcistische trekken.
Dezelfde ambivalentie is logischerwijze ook terug te vinden in Van Ostaijens visie op de rol van
de kunstenaar.7 Weliswaar eist Van Ostaijen van de kunstenaar een verregaande ‘demoed’8 en
offerbereidheid: hij moet een ‘dienaar’ (I, 146) zijn, die - gehoorzaam aan een extreem altruïstische
ethiek - zichzelf en de eigen individualistische bestrevingen geheel en al wegcijfert voor het heil van
de mensheid.9 Tegelijk echter schrijft hij daarmee aan de
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Hij moet ‘zijn leven [...] weten te omscheppen’ (I, 141).
I, 141. Van Ostaijen noemt drie verzoekingen: het zich uit ‘lafheid’ (I, 144) verlaten op een ‘God van buiten u’ (I,
144), de verzoeking van ‘het genot’ (I, 145) en die van ‘de doodeenvoudige liefde’ (I, 145) voor een vrouw.
De kunstenaar is bijgevolg een ‘godzoeker’. Kunst en religie zijn in de visie van de vroege Van Ostaijen dan ook
ten nauwste verwant. In het motto van Suarès: ‘Le premier homme, en quête de Dieu, est un artiste. [...] A moins
que la religion, il n'y a que l'art seul qui permette de vivre.’ (I, 85)
I, 146. Aansluitend hierbij gebruikt Van Ostaijen voor deze omgang met de werkelijkheid het beeld van de
transsubstantiatie: ‘Priester zijn [...]/ [...] die dagelijks nuttigt het Vlees en het Bloed drinkt,/ door zijn hand geschapen
uit de tarwe en de wijn./ [...] ik heb woorden gesproken en zie: de wijn is bloed geworden!’ (I, 146) Vergelijk
hiermee deze verzen uit ‘Vincent van Gogh’: ‘de wijn die eenvoudig perelt in de kelk/ is plots onder de adem van
liefde, bloed geworden./ Levende drank.’ (I, 98)
Cf. hierbij Hadermann en Weisgerber over Het Sienjaal: ‘individual catharsis must prepare the great Pacifist
revolution.’ (Expressionism in Belgium and Holland, 231)
P. Hadermann, De modernistische doorbraak, 302. Zie ook ibidem 300; id., De kringen naar binnen, 47; en T.
Vaessens, De esthetische uitdrukking van een idealistische beslissing, 68.
Op deze ambivalentie waren we ook al kort ingegaan in Deel II. Hoofdstuk 4.2.2. In ‘Vincent van Gogh’ wordt ze
nadrukkelijk verwoord: ‘Hij is niets en hij is alles./ Als de priester: meester en dienaar.’ (I, 99)
I, 149. Deze eis keert ook terug in ‘Het stille lied’ (I, 104/17) en in ‘Avondlied’, in dit bekende vers: ‘Demoedig
zult gij zijn, dichter die ik denk’ (I, 91). Zie hierbij verder ook A. de Roover, Paul van Ostaijen, 36; P. Hadermann,
Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de ‘Cinq grandes Odes’ van Claudel, 1012; en R. Schmidt Supprian, Van Ostaijens
plaats in het Westeuropese literaire expressionisme, 387.
Hier komt Van Ostaijens anti-individualisme tot uiting, een logisch gevolg van zijn hierboven geschetste afwijzing
van de in zijn ogen amorele individualistische samenleving. Een dergelijk extreem anti-individualisme is ook terug
te vinden bij Suarès, aan wiens roman Le portrait d'Ibsen Van Ostaijen het motto bij Het Sienjaal had ontleend, en
in Claudels ‘Cinq grandes Odes, die hij zopas had gelezen’ (P. Hadermann, Het vuur in de verte, 207). Zie in dit
verband ook id., De kringen naar binnen, 65; en T. Vaessens, De esthetische uitdrukking van een idealistische
beslissing, 68.
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kunstenaar de rol toe van een heldhaftige leider en voorganger1 of, in de religieuze terminologie die
de hele bundel overwoekert: een ‘profeet’2, een ‘priester’3, een ‘dichter-doper’ (I, 147), ja zelfs een
messias4. De allernederigste rol is daarmee meteen ook een glansrol. De kunstenaar moet de last op
zich nemen van een zending - een ‘aposteltaak’5 -, die hij alleen door er zich onzelfzuchtig en zonder
enige reserve aan te wijden en door er zijn eigen materiële welzijn aan op te offeren tot een goed
einde kan brengen. Maar precies dit geroepen-zijn tot deze voor een ‘doorsnee’-mens te zwaar geachte
opdracht maakt hem tot een bewonderenswaardige en uitzonderlijke figuur, een uit velen
‘uitverkorene’.6 Met

1

2

3

4

5
6

Al meteen aan het begin van ‘Het Sienjaal’ geeft de geroepene blijk van zijn heldhaftigheid. Hij is immers de enige
die de opdracht aandurft: ‘het levensbloed [...] blakert op de huizen, doch niemand durft het aankijken,/ o de schrik
van het godsbeeld in zich te ontdekken en de vrees naar het doel gedreven te worden’ (I, 141; mijn cursief). Hij is
ook diegene die ‘tot de tweede lijfelijke dood durft te gaan en dragen durft de derde nacht’ (I, 141; mijn cursief).
Hij overwint ‘de menselike zwakheid’ (I, 141) en draagt ‘gans alleen’ (I, 141) extreem leed. Ook in andere gedichten
uit Het Sienjaal toont de dichter zich bereid om dergelijke heroïsche confrontaties aan te gaan. Zo b.v. in ‘Lied voor
mezelf’, waar hij zijn ‘schip [...] in de storm mee op zee’ (I, 109) stuurt. Heldhaftig trotseert hij het gevaar (‘de
baren slaan zo hoog’ (I, 109)). In de beschrijving daarvan contrasteert hij zichzelf impliciet met wie passief blijft
en geen risico neemt. (cf. I, 109/5-7)
De ‘Vincent van Gogh’-cyclus opent trouwens met een aanspreking van het bewonderde voorbeeld Van Gogh als
‘Profeet van Paturâges’ (I, 98). Zie in dit verband verder ook: A. de Roover, Paul van Ostaijen, 36 en 38; P.
Hadermann en J. Weisgerber, Expressionism in Belgium and Holland, 231; L. Wenseleers, Paul van Ostaijen en
zijn lyriek, 52; en R. Schmidt Supprian, Van Ostaijens plaats in het Westeuropese literaire expressionisme, 387. In
de Van Ostaijenliteratuur wordt trouwens vaak op de bezwerende, profetische toon van de gedichten uit de
Sienjaal-tijd, en van ‘Het Sienjaal’ in het bijzonder, gewezen. Cf. A. de Roover, o.c., 38; A. Westerlinck, Een visie
op Paul van Ostaijen, 184; en P. Hadermann, Paul van Ostaijen and Der Sturm, 51.
Cf. hierbij I, 146/25-27 en 147/36. In de ‘Vincent van Gogh’-cyclus treedt Van Gogh op ‘Als de priester’ (I, 99).
En in ‘Zaaitijd’ prijst Van Ostaijen Paul van der Meulen om zijn waarachtig priesterschap. (Cf. I, 136/20-25) Zie
ten slotte ook C. Offermans, Tegengif, 131.
Zo wordt de dichter een ‘godskind’ genoemd’ dat ‘onder de mensen gaan moet’ (I, 141). Voorts wordt de dichter
vaak door middel van metaforen met de messias geassocieerd. In de volgende regels wordt onder meer gealludeerd
op de weinig kranige houding van de apostelen, de nacht in de Hof van Olijven, de kruisdraging, de dood aan het
kruis en de wederopstanding: ‘wie zijn kleine leger wil vluchten zien bij d'eerste beproeving van de menselike
zwakheid,/ om gans alleen te dragen de pijnigende wandeling van al de bomen der Oliveten door het eigen lichaam,/
wie Godsgezegend is om, rit na rit, te stappen tot het alles is volbracht, tot de lijfelijke dood durft te gaan en dragen
durft de derde nacht,/ om de geest Gods in zich te bevrijden’ (I, 141). Een gelijksoortige metaforiek vindt men in
I, 141/26 - 142/1-10. Zoals we zo-even hebben gezien wordt de dichter ook herhaaldelijk geïdentificeerd met een
katholieke priester. De liturgische handelingen van de priester tijdens de eucharistie zijn natuurlijk geïnspireerd op
handelingen van Christus. Een ander Sienjaal-gedicht waarin Van Ostaijen aan de kunstenaar de rol van een nieuwe
heiland toedenkt, is het gelijktijdig met ‘Het Sienjaal’ ontstane ‘Het stille lied’ (I, 104/13). Zie in dit verband ten
slotte ook P. Hadermann, De kringen naar binnen, 79-80; en M. Janssens, Paul van Ostaijen-reflecties op Vincent
van Gogh, 146.
Kennelijk was ook Van Ostaijens optreden tegenover de Antwerpse ‘weggenoten’ in overeenstemming met deze
projectie van zichzelf als de brenger van de Blijde Boodschap. Zo herinnert Joostens zich van de jonge Van Ostaijen
‘zijne typiese verschijning als predikende Christus’ (Paul van Ostaijen herdacht, 19).
M. Gijsen, Literatuur in het bezet gebied, 672.
Hij is ‘geroepen’ om ‘het Sienjaal te geven’ (I, 141), ‘Godsgezegend’ (I, 141), ‘Godsgeroepen’ (I, 142). Zie hierbij
ook C. Offermans, Tegengif, 131.
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Hadermann: Van Ostaijen weet zich door zijn dichterschap ‘bevoorrecht en tot een hoge zending
geroepen’1.
In De kringen naar binnen schrijft Hadermann naar aanleiding van Het Sienjaal: ‘De dichter staat
niet meer voorbij de grens. Hij maakt deel uit van de broederlijke mensengemeenschap’2. Bij die
opmerking moeten in het licht van de vorige alinea toch wel de nodige kanttekeningen worden
geplaatst. De dichter gaat immers wel ‘onder de mensen’ (I, 141), maar dan als diegene die reeds
gelouterd is en deelachtig is aan het goddelijke, terwijl zijn toehoorders nog aan de ‘onwerkelikheid’
gekluisterd zijn.3 Als enige en als eerste heeft hij de moed en de kracht gehad om zich boven die
‘onwerkelikheid’ te verheffen: hij heeft ‘zijn kleine leger’ (I, 141) zien vluchten ‘bij d'eerste beproeving
van de menselike zwakheid/ om gans alleen te dragen de pijnigende wandeling van al de bomen der
Oliveten’4. Net zoals hij dat eerder in Music-hall had gedaan, schrijft de dichter dus ook in de
Sienjaal-tijd aan zichzelf een uitzonderlijke plaats toe.5 Wel spreekt uit de Sienjaal-gedichten de
verwachting dat hij ‘uiteindelijk’, in een verhoopte nabije toekomst, opnieuw in de mensengemeenschap
opgenomen zal worden. Daarvoor is echter vereist dat de anderen even ‘ver’ raken als hij, de
‘voorganger’ op weg naar het ‘werkelike’ leven. Van Ostaijens kunstenaarsbeeld in ‘Het Sienjaal’
stemt dan ook perfect overeen met dat van de ‘klassieke’ avant-gardist, die zichzelf eveneens ziet als
iemand die vóór is op de anderen en hen de juiste weg wijst naar de realisering van de idee.6 Men
bemerkt de ambivalentie: de ‘avant-gardist’ onderscheidt zich van de massa doordat hij ‘beter weet’7
en staat daardoor, als een superieure enkeling, buiten de gemeenschap. Tegelijk leeft hij in de
verwachting van een toekomst waarin de massa zijn ‘gelijk’ inziet en zich bij hem vervoegt, zodat
hij weer in de gemeenschap wordt opgenomen.
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P. Hadermann, Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de ‘Cinq grandes Odes’ van Claudel, 1011. Zie ook K. Versluys, Beyond
the Occupied City, 203; en M. Janssens, Paul van Ostaijen-reflecties op Vincent van Gogh, 145.
De kringen naar binnen, 48.
Dat is ook het geval in ‘Het stille lied’, waar de dichter stelt dat er een ‘afstand’ is tussen hem en ‘de mensen’, die
hij vergelijkt met ‘arme schelpvissers met de wilde hoop:/ tans zal de vloed hun rijkdom zijn.’ (I, 104)
I, 141. Mijn cursief.
De dichter wordt dan ook herhaaldelijk een ‘kluizenaar’ genoemd. (Cf. I, 144-145)
Van Ostaijen omschrijft zichzelf en andere kunstenaars daarom als ‘de wegwijzers naar de werkelikheid’ (I, 148).
‘Het Sienjaal’ kan dan ook worden opgevat als een beschrijving van de te volgen weg en de opeenvolgende stadia
die doorlopen moeten worden: ‘Eens komt de dag’ (I, 142); ‘Dan is de tijd der eerste handeling gekomen’ (I, 142);
‘Zo is d'eerste verzoeking […]/ […]/ Dan hoeft des kluizenaars breed gebaar’ (I, 144); ‘Groeit uit dit wijsje de derde
verzoeking’ (I, 145). In overeenstemming met de overtuiging van de spreker dat hij de ‘juiste weg’ kent, bevat ‘Het
Sienjaal’ talrijke oproepen en geboden, vaak in de imperatief meervoud - instructies voor de realisering van de idee,
zoals bijvoorbeeld: ‘Drinkt’; ‘Maakt’; ‘Begrijpt’; ‘eist’ (I, 146); ‘O dat elk in zich draagt’ (I, 148); ‘Dit is de demoed
die wij vinden moeten.’ (I, 148; mijn cursief) Een vergelijkbare, tegelijk bezwerende en belerende retoriek vindt
men terug in tal van andere Sienjaal-gedichten. Zie b.v.: ‘Vincent van Gogh’ (I, 100/23-24, 102/1-2, 14-15 en 18)
en ‘Zaaitijd’ (I, 136/12 en 26-27 en 137/6). Typerend is ook ‘Aan een moeder’, waar hij de moeder van een
frontsoldaat op superieur belerende toon toespreekt: ‘Ik weet, moedertje, je zou graag lezen’ (I, 138)
Zie hierbij ook ‘Vincent van Gogh’, waar hij de kunstenaar vergelijkt met Tobias die de blindheid van zijn vader
geneest. (Cf. I, 98)

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

466

Voorts is het subject dat optreedt in ‘Het Sienjaal’ natuurlijk ook een actief en productief subject. Het
moet, eerst en vooral, het goddelijke in zichzelf wekken. Daarom is ‘d'eerste verzoeking’ (I, 144) die
de dichter moet overwinnen, de verzoeking om ‘een noodkreet’ te richten tot ‘de vreemde Meester’,
de ‘God van buiten’ (I, 144) en zo te verzaken aan de plicht om zélf handelend op te treden. De
realisering van het ‘Doel’ moet hij zelf bewerken: ‘de enige God die mij kan zijn, is diegene die ik
zal wekken’1. Het wekken van het goddelijke in zichzelf moet de dichter toelaten om de werkelijkheid
om te scheppen.2 Het geeft hem ‘een innerlijke kracht ter vernieuwing van de wereld “buiten”.’3
Tevens moet hij zijn medemensen ertoe aanzetten zijn voorbeeld na te volgen, wat uiteindelijk moet
leiden tot de verwezenlijking van een ‘broederlijke Internationale van de geest’4. Zoals men hieruit
kan afleiden staat het optreden van de dichter dus in functie van een ‘resultaat’, in dit geval: het dichten
van de kloof tussen ‘werkelijkheid’ en ‘geest’ en het stichten van een nieuwe, ‘werkelijke’ gemeenschap
onder de mensen.
‘Het Sienjaal’ berust op wat we eerder de ‘platonische omkering’ hebben genoemd - het gevolg van
de transcendentale illusie waaraan elk verblind idealisme ten prooi is. Zoals we weten bestaat deze
omkering hierin dat het bestaande en het werkelijke voor onwezenlijk en toevallig worden gehouden
en het ideële tot de eigenlijke, wezenlijke werkelijkheid wordt uitgeroepen.5 Dat gebeurt in ‘Het
Sienjaal’ inderdaad keer op keer: de bestaande werkelijkheid is ‘eigenlijk’ niets dan ‘onwerkelikheid’
(I, 141), vasthouden aan materiële rijkdom is ‘eigenlijk’ armoede,6 wat men denkt te weten is een
‘schijn-bewustzijn’ (I, 144) en wat men gewoonlijk onder geluk verstaat - bijvoorbeeld het geluk van
de zinnelijkheid of van de liefde - is niet ‘de kern van het geluk’ (I, 146), maar enkel ‘schijn-geluk’7
- ‘de sluwe vleierei van het schijn-schone leven’ (I, 144). Deze ‘onwerkelikheid’ moet vervangen
worden door het ‘levende leven’ van een hogere, wezenlijke ‘werkelikheid’ (I, 148) die door de
predikende dichter zal worden aangewezen.
Zoals we weten leidt een denken over het ethisch-politieke dat uitgaat van de platonische omkering
in zijn concrete uitwerking tot een sublieme offereconomie: het reële wordt geterroriseerd, het bestaande
verdacht gemaakt en - met ‘het gebaar van de tabula rasa’
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I, 144. Verderop noemt hij God ‘de schone slaapster in het woud van mijn eenzaamheid’ (I, 144), die door het
subject in zich moet worden gewekt. Zie verder ook ‘Het stille lied’: ‘God in mij moet ik wekken’ (I, 104)
In Het Sienjaal omschrijft Van Ostaijen de dichter dan ook herhaaldelijk als een ‘schepper’. Zo bijvoorbeeld in
‘Vincent van Gogh’ (I, 98/3-4) en in ‘Vreugde’: ‘ik ben een schepper die een warme golf over de stad laat varen.’
(I, 131)
M. Janssens, Paul van Ostaijen-reflecties op Vincent van Gogh, 145.
M. Gijsen, Literatuur in het bezet gebied, 671.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.1.1. en Deel II. Hoofdstuk 3.3.
Cf. in dit verband de eerder geciteerde verwijzing naar het verhaal van ‘de rijke jongeling’, die ‘in feite’ ‘de armste
man’ is. (Cf. I, 143) Een gelijksoortige omkering van de gangbare betekenis van de tegenstelling ‘arm’/‘rijk’ vindt
men in ‘Het stille lied’ (I, 104/6-7). Zie hierbij verder ook ‘Avondlied’ (I, 91/28).
I, 145. Verderop spreekt hij van ‘het geluk dat zich schijnt te bieden’ (I, 146; mijn cursief). Het komt erop aan dit
‘schijn-geluk’ te ‘ontmaskeren’, te laten zien dat het niet ‘wezenlijk’ maar enkel ‘uiterlijk’, ‘oppervlakkig’ op het
‘ware’ geluk lijkt: ‘dit is het vreselike in deze verzoeking: het schijn-geluk heeft de gedaante van het geluk’ (I, 145).
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(I, 144) - van de kaart geveegd.1 De redenering is dat de empirie niet adequaat is als presentatie van
het object van de idee, en daarom aan de kaak gesteld en opgeruimd moet worden, om plaats te maken
voor de ‘goede’ presentatie. Voor de realisering van de idee moeten dan ook, zoals dat heet, ‘offers’
worden gebracht. Deze hele setup vinden we moeiteloos terug in ‘Het Sienjaal’. Om het ‘Doel’ (I,
141) te bereiken, zo stelt Van Ostaijen, moet men ‘al de verzoekingen’2 overwinnen, bereid zijn tot
zware beproevingen en verstervingen (‘veertig dagen van ontbering, van verzoeking en
moedeloosheid’3) en niet terugdeinzen voor het lijden - integendeel zelfs: het lijden moet dankbaar
aanvaard worden.4 Van Ostaijen ziet het kastijden of zelfs vernietigen van de zinnelijkheid als het
offer dat nu eenmaal gebracht moet worden opdat we ons zouden kunnen zuiveren van het oude,
‘onwerkelike’ leven - ‘somewhat as the Christian mystic hopes to arrive at a state of purity by
castigating the body.’5 Pas daarna kan het ‘levende leven’ beginnen. Hier stoten we op de beroemde
‘lijdensmystiek’ en ‘leedcultus’, die het voorliggende gedicht maar ook Het Sienjaal in zijn geheel
kenmerken.6 Het leed is voor Van Ostaijen ‘het godwekkende leed’1.
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I, 141. Van Ostaijen omschrijft dit afschaffen van het bestaande in ‘Het Sienjaal’ onder meer als het verlaten van
‘de oude, rijke haard’ (I, 143). Eerder al was er sprake van ‘het bewustzijn dat dit alles het kleed en het tooisel is
dat hij wegwerpen zal’ (I, 142) en had hij geschreven: ‘hij die het Kruis wil dragen tot op de bergkruin [...] zal naakt
zijn’ (I, 142-143). Hij preludeert daarmee op de beroemde formuleringen van de nog extremer doorgedreven
offerbereidheid in De feesten van angst en pijn. Cf. hierbij verzen als: ‘Ik leg/ al het dragen van valse juwelen af/
[...] Ik leg de schone kleren af’ (‘Prière Impromptue 2’ (I, 213)); ‘Ik zou willen naakt zijn’ (‘Vers 5’ (I, 230)); ‘Ik
wil beproeven/ naakt te zijn’ en ‘Ik wil bloot zijn/ en beginnen’ (‘Vers 6’ (I, 231-232)).
I, 141. Zie ook verderop: ‘Dit is de eerste opdracht dus: het lichaam te dwingen/ onder de kracht elke verzoeking,
die de aandacht van het Ik wil leiden, te verwijderen.’ (I, 144) Uitgebreide beschrijvingen van ‘verzoekingen’ geeft
Van Ostaijen in I, 142/11-28, 143/14-19, 144/26-35, 145/1-17, 145/20-36 en 146/1-2. Ook in ‘Avondlied’ is er
sprake van een ‘struggle’ tegen ‘a series of temptations’ (K. Versluys, Beyond the Occupied City, 201). Zie in dit
verband ten slotte ook P. Hadermann, Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de ‘Cinq grandes Odes’ van Claudel, 1014.
I, 148. Eerder al had Van Ostaijen gesteld dat de ‘kluizenaar’ zich ‘in de woestijn’ (I, 143) moet terugtrekken op
het moment dat de wereld voor hem bijzonder aantrekkelijk is: ‘hij moet gaan/ wanneer er rijpe kersen zijn, wier
roodheid naar de paarse smaak van zoenen smacht,/ en zich hem bieden appels van blonde borsten, die als blazoenen
van galjoenen zijn, waar de wind in speelt/ en als een beeld van weelderigheid der dieren die spelen in de woestijn.’
(I, 143) Zie ten slotte ook I, 142/9-10 en 144/10. Ook elders in Het Sienjaal eist Van Ostaijen van de kunstenaar
de bereidheid tot ‘de vreselikste beproeving’ (I, 104).
De dichter moet het leed ‘dankend nemen [...] als een zwaar tarwebrood’ (I, 146). In ‘Het stille lied’ noemt Van
Ostaijen het leed zelfs ‘het grote godsgeschenk’ (I, 104). Hadermann spreekt m.b.t. Het Sienjaal dan ook van ‘een
werkelijke wil-tot-het-leed’ (De kringen naar binnen, 77).
K. Versluys, Beyond the Occupied City, 203. Deze denkfiguur keert trouwens ook in andere Sienjaal-gedichten
terug, zoals b.v. in ‘Babel’: ‘Zalig zal zijn de derde dag./ De klanken van bazuinen/ in de wind een vlag,/ die mij
welkom heet/ om zoveel hellelichte zonden,/ die enkel beproeving waren.’ (I, 124-125) Zie verder ook ‘Aan een
moeder’ (I, 139/18-34 en 140/5-9). Zie in dit verband ten slotte ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 37; id.,
Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de ‘Cinq grandes Odes’ van Claudel, 1013; en M. Gilliams, Een bezoek aan het
Prinsengraf, 705.
Die leedcultus spreekt ook uit het motto van Suarès bij de bundel - ‘Je souffre, donc je suis: tel est le principe de
l'artiste. La vie et la douleur sont les termes de l'être. Toutes mes idées sont vivantes et passionnées; en elles, c'est
la douleur qui met le signe.’ (I, 85) - en uit de keuze van het eerste motto bij ‘Het Sienjaal’, twee verzen van Else
Lasker-Schüler: ‘Hinter meine [sic] Augen stehen Wasser,/ die muss ich alle weinen.’ (I, 141) Zie verder met name
‘Vincent van Gogh’ (I, 99/2-3, 100/22, 101/1-13, 102/1-2, 6-13 en 17-18), ‘Babel’ (I, 124/13 en 23 en 125/6 en
10), ‘Marcel Schwob’ (I, 129) en ‘Aan een moeder’ (I, 139/18-34). Over de lijdensmystiek in Het Sienjaal zie ten
slotte ook A. de Roover, Paul van Ostaijen, 38; P. Hadermann, De kringen naar binnen, 47 en 77-80; id. en J.
Weisgerber, Expressionism in Belgium and Holland, 231; M. Gijsen, Literatuur in het bezet gebied, 669; A.
Westerlinck, Een visie op Paul van Ostaijen, 188; L. Wenseleers, Paul van Ostaijen en zijn lyriek, 51-52; J. Franken,
L'évolution de l'oeuvre de Paul van Ostaijen, 27; K. Versluys, Beyond the Occupied City, 201-203; en M. Janssens,
Paul van Ostaijen-reflecties op Vincent van Gogh, 146.
I, 144. In ‘Vincent van Gogh’ heeft Van Ostaijen het over ‘het leed/ dat vreugde wordt’ (I, 99). Of nog, verderop
in hetzelfde gedicht: ‘Het arme leed wanneer het wordt ontzaggelik/ in het dragen aller leed,/ wordt scheppend
leven weer./ [...] Wie leed als landen torst/ draagt in zijn flank de vruchtbaarheid/ van honderdduizend zielen.’ (I,
101) Cf. hierbij ook De Roover in zijn commentaar op Het Sienjaal: ‘Het lijden leidt tot geestelijke wedergeboorte.
Het lijden maakt het leven schoon.’ (Paul van Ostaijen, 37) Zie ten slotte ook M. Janssens, Paul van Ostaijen-reflecties
op Vincent van Gogh, 146.
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Opdat het goddelijke gerealiseerd kan worden, moeten we het lijden op ons nemen en onszelf ten
offer brengen:
Mijn God dat is de schone slaapster in het woud van mijn eenzaamheid te wekken
en haar te voeren naar het feestgejuich der stad, doch daardoorheen te gaan ter
bevrijdenis van de Kalvarie.
‘Zich offeren’ dit is de wet door dewelke God in ons bevrijd wordt.2

Anderen, aan wie wij ons moeten spiegelen, zijn ons daarin voorgegaan:
Abraham die zijn arme Izaak slachten zou om zich in de waanzin van de kindermoord te bevrijden;
Kristus, de tocht van Nazareth, het stille dorp, de vlucht van Getsemani;
en de arme profeet van Paturâges, mijn teergeliefde Vincent van Gogh.
(I, 144)

Als men zich maar radicaal genoeg opoffert, dan zal het goddelijke herrijzen en wordt het doel bereikt.3
Het offer dat volgens Van Ostaijen noodzakelijk is om het goddelijke te wekken, vereist
uitzonderlijke moed - ja, doodsverachting: ‘de moed brekend naar het doel te gaan’ (I, 146). De
offereconomie, die als de fundamentele setup van ‘Het Sienjaal’ fungeert, en de overspannen
heldencultus bij de vroege Van Ostaijen zijn dan ook ten nauwste met elkaar verbonden. Dat spreekt
trouwens uit het Hillercitaat dat als motto bij ‘Het Sienjaal’ fungeert: ‘Held ist wer sich opfert, nicht
wer geopfert wird.’4
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I, 144. Zie hierbij ook A. de Roover, Paul van Ostaijen, 38.
Zoals het offer van Christus ook de voorwaarde was voor Zijn verrijzenis en voor de verlossing van de mensheid.
De verwijzingen naar het lijden en de wederopstanding van Christus in ‘Het Sienjaal’ zijn dan ook legio. (Cf. b.v.
I, 141/10-18, 141/26, 142/1-7 en 142/34-35) Ook in andere gedichten uit Het Sienjaal spelen verwijzingen naar het
passieverhaal een prominente rol. Zie bijvoorbeeld ‘Avondlied’ (I, 94/33), ‘Vincent van Gogh’ (I, 101/6-13, 102/6-9
en 103/1-16) ‘Het stille lied’ (I, 104/14-15), ‘Marcel Schwob’ (I, 129) en ‘Zaaitijd’ (I, 139/26-34 en 140/5-9). Een
van de gedichten heet zelfs ‘Golgotha’ (I, 135). Zie verder ook P. Hadermann, De kringen naar binnen, 79.
Van Gogh was voor de humanitair-expressionist ‘het o[e]rbeeld van de liefhebbende, lijdende, zich ten dode
Offerende’ - een ‘alter Christus [...] tot het zelfverminkende en zelfvernietigende lijden toe’ (M. Janssens, Paul van
Ostaijen-reflecties op Vincent van Gogh, 144).
I, 141. Dit motto verraadt trouwens ook Van Ostaijens reeds eerder besproken voorkeur voor een actief in de
werkelijkheid optredend subject. Hillers ‘sich opfern’ echoot in de verderop in ‘Het Sienjaal’ gebruikte uitdrukking
‘het zich-ten-offer-brengen’ (I, 142).
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Op grond van dit alles mogen we concluderen dat het ethisch-politieke idealisme van de vroege Van
Ostaijen, dat een ‘verblind’ idealisme is, inderdaad ‘sublieme’ effecten heeft. Van Ostaijens neiging
om de empirie, de ‘Interesse der Sinne’, te slachtofferen ten behoeve van de (voor mogelijk gehouden)
realisering van de idee wordt immers ‘esthetisch’ gereflecteerd als het verheven gevoel, dat de
kastijding van de zinnelijkheid als voorwaarde heeft.1 Niet toevallig kan men in de enige recensie van
Het Sienjaal die ooit is verschenen, dan ook lezen: ‘er gaat een verheven gevoel door’2.

3. Esthetische ‘allusies’ op het ethisch-politieke doel
Zoals we hebben gezien is dé drijvende kracht van ‘Het Sienjaal’ de drang naar eenheid - eenheid
van geest en werkelijkheid, subject en object, idee en werkelijkheid, en eenheid onder de mensen.3
We hebben er voorts ook op gewezen dat Van Ostaijen in het besproken gedicht blijk geeft van het
‘romantische’, illusoir-idealistische geloof in de mogelijkheid om die eenheid in een afzienbare
toekomst te realiseren. Die objectieve verwezenlijking wordt in ‘Het Sienjaal’ - en overigens in de
hele bundel - echter enkel als een toekomstbeeld opgeroepen: ‘Als mijn broeder mij ontmoeten zal,
wij zullen elkaar zeggen: “Mijn zonnebroer, mijn zonnekind.” Om dit te begrijpen zal mijn moeder
gelukkig zijn.’4 Toch zijn er, zoals Versluys opmerkt, in het heden al wel ‘hints [...] pointing to an
essential reconciliation’5. Gaan we na om welke ‘allusies’ het daarbij gaat, dan stellen we vast dat ze
telkens van een subjectieve natuur zijn: de voorgespiegelde eenheid lijkt zich al ‘esthetisch’ aan te
kondigen. De kloof tussen subject en object, mens en ‘kosmos’ sluit zich in deze gedichten ‘alvast’
in het gevoel.6 De buitenwereld wordt er op een onuitsprekelijke wijze als
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Borgers geeft trouwens onbewust bijna een definitie van het verheven gevoel wanneer hij het heeft over de voor
Het Sienjaal karakteristieke ervaring van het ‘leed [...] als persoonlijke voedingsbodem voor het geluk.’ (Paul van
Ostaijen. Een documentatie, 151)
Luc, Iets voor iederen dag. Zie over deze recensie ook M. Tralbaut, Van Gogh-reflekties op Van Ostaijen, 60; en
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 196.
Bijna alle commentaren bij Het Sienjaal maken melding van dit eenheidsstreven, al is de daarbij gehanteerde
terminologie niet altijd even helder en/of consequent. Westerlinck spreekt van ‘een verlangen naar vereniging en
vereenzelviging met een buiten-ik’ (Een visie op Paul van Ostaijen, 190). Hadermann heeft het over ‘een drang
naar kosmische eenheid’ (Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de ‘Cinq grandes Odes’ van Claudel, 1009) en een ‘streven
naar harmonie met de kosmos’ (ibidem 1011). Elders stelt Hadermann dat het werk uit de Sienjaal-tijd gekenmerkt
wordt door een ‘utopische eenheidsdroom’ (De modernistische doorbraak, 274). Bij Borgers heet het dat Van
Ostaijen in Het Sienjaal streeft naar een ‘identificatie met de wereld’ (Paul van Ostaijen; zie ook id., Paul van
Ostaijen. Een documentatie, 159). En volgens Brunclair wordt in Het Sienjaal gestreefd naar een ‘overgang van
het creatieve Ik in het ritmus der verschijnselen, het unisono van mens en omwereld’ (In memoriam Paul van
Ostayen, 157). Zie ten slotte ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 32.
I, 149. Mijn cursief.
K. Versluys, Beyond the Occupied City, 199.
Zo heeft ook Hadermann het over ‘een gevoel van eenheid met zijn omgeving’ (De modernistische doorbraak, 298;
mijn cursief). Borgers stelt dat Het Sienjaal vervuld is van ‘kosmisch algevoel’ (Ter inleiding, 5), een term die
eerder ook al door Brunclair was gebruikt. (Cf. In memoriam Paul van Ostayen, 150) Zie verder ook P. Hadermann,
Het vuur in de verte, 22; en K. Versluys, Beyond the Occupied City, 198 en 200.
Borgers spreekt in dit verband ook van ‘een mystiek die gericht is op eenwording met de buitenwereld en opheffing
van de grens tussen innerlijk en uiterlijk leven’ (Paul van Ostaijen. Een documentatie, 151; zie ook id., Inleiding
voor het geëerd publiek, 8). Het gebruik van het woord ‘mystiek’ suggereert dat hij ook hier op een (uiteraard
subjectieve) eenheidservaring doelt. Westerlinck omschrijft de poëzie van Het Sienjaal trouwens nadrukkelijk als
een dichtkunst ‘met emotioneel-mysticistische inslag’ (Een visie op Paul van Ostaijen, 185). Ook Uyttersprot brengt
Van Ostaijens streven naar ‘de eliminering van de dualiteit subject-object’ in verband met de mystiek. (Cf. Paul
van Ostaijen en zijn proza, 89) Over Van Ostaijen en de mystiek zie voorts ook G. Borgers, o.c., 159, 239, 268,
291, 294, 349, 367, 377, 394, 965 en 1102; A.T.W. Bellemans, Poëtiek van Paul van Ostaijen, VII; P. Hadermann,
De kringen naar binnen, 76, 162-163 en 192; id., Het vuur in de verte, 119, 223-224, 234 en 265; id. en J. Weisgerber,
Expressionism in Belgium and Holland, 239; id., Paul van Ostaijen and Der Sturm, 42; A. Westerlinck, o.c., 223;
H. Uyttersprot, o.c., 88-89; E.M. Beekman, Blue Skiff of the Soul, 106; J. Reynaert, Het mystieke bij Paul van
Ostaijen; en C. Offermans, Tegengif, 145.
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doelmatig ervaren - als een ‘hospitable world of objects’1, waarin ‘alles als bevrucht’ (I, 121) lijkt.
Voorts lijkt de verwezenlijking van de idee van een reële universele broederschap onder de mensen
zich hier ‘aan te kondigen’ in de ervaring van een gevoelde gemeenschap.2 De zo-even beschreven
ervaringen zijn in Het Sienjaal om zo te zeggen schering en inslag, zij het dat ze in het titelgedicht
misschien minder prominent zijn dan in vele andere gedichten uit de bundel.3 De ervaring van de
buitenwereld als een buitenwereld ‘voor ons’, die zich - weliswaar in een niet te ontraadselen
‘Chiffreschrift’ - tot ons lijkt te richten én de ervaring van een onmiddellijke en algemene
gevoelsgemeenschap kennen we nog uit het eerste deel van dit proefschrift, waar we hadden gezien
dat ze karakteristiek zijn voor het reflecterende oordeel in zijn zuiverste vorm: het oordeel over het
schone.4 De eenheidservaringen die in Het Sienjaal worden beschreven zijn inderdaad ‘esthetisch’.
Ze zijn, om precies te zijn, gemodelleerd op het esthetische oordeel dat Kant het smaakoordeel noemt.
Van Ostaijen brengt ze in Het Sienjaal trouwens zelf herhaaldelijk met de schoonheidsproblematiek
in verband.5 We mogen dan ook stellen dat Het Sienjaal onder het regime van de esthetica van het
schone staat.6
Zoals we weten wordt de aan het welgevallen aan het schone verbonden ervaring dat de natuur op
een onbestemde wijze doelmatig is, mogelijk gemaakt door de ‘primitiviteit’ van
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K. Versluys, Beyond the Occupied City, 199.
Beide ervaringen laten zich samenvatten in de m.b.t. Het Sienjaal veel gebruikte term ‘Menschheits- und Allgefühl’
(P. Hadermann, De modernistische doorbraak, 277).
Dit kan hiermee samenhangen dat ‘Het Sienjaal’ bewuster, verstandelijker en directer programmatisch is dan de
meeste andere gedichten uit Het Sienjaal. Deze rationelere inslag liet zich ongetwijfeld moeilijk verenigen met het
haast extatische karakter van de unanimistische ervaringen die in een groot aantal andere Sienjaal-gedichten worden
opgeroepen. Over Van Ostaijens ‘unanimisme’ zie P. Hadermann, De kringen naar binnen, 37f; en Deel I. Hoofdstuk
4.1.
Cf. hierbij onder meer Deel I. Hoofdstuk 2.6.1.
Wat Van Ostaijen in Het Sienjaal onder schoonheid verstaat, heeft overigens niets met ‘estheticistische’ ideeën
over schoonheid te maken. Van Ostaijen lijkt de schoonheidservaring in de eerste plaats te waarderen als een ervaring
van de wereld als een wereld ‘voor ons’: ‘die kiezel is zo schoon,/ hoor je zijn schoonheid onder de trage tred van
mijn laarzen?/ Maar zie deze ronde schijf in de zon.’ (I, 100) De zon als ‘ronde schijf’: alsof de zon was voortgebracht,
alsof ze een ‘product’ was dat op ons is afgestemd. Daardoor ook kan de ‘kiezel’ - niet meteen het prototype van
een ‘mooi’ object - toch als mooi worden ervaren: omdat we het kraken ervan ervaren als een geluid dat op een
onuitsprekelijke manier tot ons gericht is. Schoonheid is bijgevolg afhankelijk van de manier waarop we de
werkelijkheid ervaren: ‘alle schoonheid, mijn zoon, is in de brand/ van je ogen.’ (I, 100) Zie verder onder meer ook
‘De appel’: ‘er is iets in de vaak verlaten boomgaard/ van wat voorbij is, dat nu eerst als goddelijk schoon te begrijpen
is’ (I, 106). Zie ten slotte ook ‘Aan een moeder’ (I, 140/1 en 10) en ‘Het Sienjaal’ (I, 147/27).
Cf. hierbij ook Deel I. Hoofdstuk 4.1. en Deel II. Hoofdstuk 4.2.3.
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het smaakoordeel.1 Het smaakoordeel is immers ‘preconceptueel’, wat betekent dat de objecten in het
smaakoordeel ‘nog’ niet als ‘Gegen-stand’ worden beoordeeld.2 Bijgevolg ervaren we in de
schoonheidservaring het ‘zich gevende’ in zijn maximale nabijheid en vertrouwdheid. Ook het
esthetisch oordelende subject wordt door deze ‘primitiviteit’ gekenmerkt. Het is gereduceerd tot een
primaire ‘Permeabilität’3 voor het andere, die vrij is van de ‘Privatbedingungen’ van het subject, en
kan dan ook beter als een ‘pre-subject’ worden omschreven. Dit verklaart meteen waarom het
smaakoordeel tevens de onuitgesproken belofte inhoudt van een ‘transsubjectieve’ communicatie een directe, preconceptuele communicatie, waarin de scheiding tussen de subjecten is opgeheven.4
In wat volgt willen we eerst kort ingaan op de manier waarop Van Ostaijen in Het Sienjaal
eenheidservaringen tussen subject en object beschrijft. Vervolgens willen we aandacht besteden aan
de esthetische ervaring van eenheid onder de mensen zoals ze in Het Sienjaal wordt opgeroepen en
gecommentarieerd.
In zijn ‘in memoriam’ bij het overlijden van Van Ostaijen schrijft Brunclair:
Het Sienjaal is een openwaaien van het Ik naar alle horizonnen, een verglijding van de
individuele impulsen in het fenomenenritmus, de ononderbroken eenklank, de rijke
bloedslag van dit grootse dubbelhart: de wereld en het Ik, samen vervloeid, onscheidbaar,
in aanvoeling van de zijnsheerlikheid die zich openbaart.5
Ook Brunclair geeft daarmee te kennen dat de beoogde eenheid, wanneer ze niet - zoals dat in ‘Het
Sienjaal’ gebeurt - in de toekomst wordt geprojecteerd, enkel in het gevoel wordt gerealiseerd.6 Wordt
de werkelijkheid in Het Sienjaal de dichter geregeld tot ‘een zinvolle eenheid’7, dan is het omdat hij
haar zo ervaart. Uit de manier waarop Van Ostaijen deze ervaring evoceert, blijkt al snel dat het
bewuste gevoel niets anders is dan het welgevallen aan het schone zoals dat door Kant beschreven
wordt. Zoals gezegd hebben we in de ervaring van de schone natuur het gevoel dat de buitenwereld
zich tot ons richt, zij het in een onherroepelijk voor ons onbegrijpelijke ‘code’. De schoonheidservaring
laat ons toe de natuur in haar meest intieme nabijheid te ervaren, zodat het binnen en het buiten, het
subject en de objectieve werkelijkheid, de geest en de buitenwereld in plaats van radicale
gescheidenheden ten minste naar ons aanvoelen één groot continuüm vormen. Dergelijke ervaringen
van intieme verbondenheid, eenheid en harmonie worden in Het Sienjaal keer op keer geëvoceerd.8
De sprekende ik ervaart zichzelf als het middelpunt van de werkelijkheid:
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Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.6.1.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.6.1. en Hoofdstuk 3.2.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 16. Cf. hierbij ook Deel I. Hoofdstuk 2.6.1. en Hoofdstuk 3.2.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.6.1. en Hoofdstuk 3.2.
In memoriam Paul van Ostayen, 153. Mijn cursief.
Ook verderop wijst Brunclair erop dat de eenheid tussen ik en wereld zoals ze in Het Sienjaal wordt geëvoceerd
een zaak is van het gevoel: ze is niet toegankelijk voor ‘het verstand, die dorre bruid’ (In memoriam Paul van
Ostayen, 154), maar enkel voor ‘het sensibele fluidium [sic], dat alle rationele dammen breekt’ (ibidem).
P. Hadermann, De kringen naar binnen, 88.
Het woord ‘harmonie’ keert in de commentaren op Het Sienjaal dan ook keer op keer terug. Cf. hiervoor b.v. P.
Hadermann, De kringen naar binnen, 47, 90 en 100; id., Het vuur in de verte, 32 en 197; id., Van Ostaijens ‘Sienjaal’
en de ‘Cinq grandes Odes’ van Claudel, 1009; id., De modernistische doorbraak, 300 en 305; en K. Versluys,
Beyond the Occupied City, 199.
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‘o, Ik centrum van de wereld’1. Het is hem alsof de buitenwereld op hem afgestemd is en hem in haar
geborgenheid opneemt,2 zoals hijzelf ook de werkelijkheid omhelst en in zich opneemt. Ik en
buitenwereld verliezen zich in elkaar: ‘Ik sta midden van het plein,/ zó als het plein te midden van
der straten kruising ademt,/ en ben dit alles nu.’ (I, 90) Binnen en buiten gaan vloeiend in elkaar over,3
in een hechte ‘wisselwerking tussen subject en object’4, die in ‘Een lied’, het openingsgedicht van
Het Sienjaal, zo wordt beschreven:
Een vrouw die een heideheuvel afdalend, kleine, paarse
heidebloemen strooit over het hoofd van de welbeminde
en lacht, zó zijt gij tot mij gekomen
zomerlik reëel, sterke
ziel van buiten, geworden tot mijn ziel;

kracht die weer buitenwaarts gaat.5
Niet toevallig wordt de relatie tussen het ik en buitenwereld vergeleken met die tussen geliefden.
Het Sienjaal wemelt van de verzen die een liefdevolle, ja intieme omgang of ten minste een grote
nabijheid tussen het subject en (de objecten uit) de buitenwereld suggereren.6 De wederzijdse sympathie
tussen het subject en de dingen, die Van Ostaijen in
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I, 128. Het citaat is afkomstig uit ‘Else Lasker-Schüler’. Zie verder ook ‘Vreugde’: ‘Alles stroomt naar mij toe’ (I,
131).
Cf. b.v. deze verzen uit ‘Zomerregenlied’: ‘zachte regen die mij omvat;/ stortvlaag, die mij opneemt, verder draagt
in zich’ (I, 90). Zie in dit verband ook A. Westerlinck, Een visie op Paul van Ostaijen, 185-186.
Deze evocatie van momenten van sterke geborgenheid laat zich ook in verband brengen met de prominente
aanwezigheid van het ‘moederlijke’ element, onder meer ook in de gedaante van de ‘Moeder Aarde’, zoals aan het
eind van ‘Het Sienjaal’: ‘De Moeder: fontein van vruchtbaarheid./ Wij hebben de Aarde lief. De ronde, vruchtbare
aarde.’ (I, 149) Ook elders in Het Sienjaal treden moederfiguren op: een anonieme moeder, als in ‘Aan een moeder’
(I, 138-140), of de moeder van de dichter, als in ‘Vreugde’ (I, 131) of ‘Zaaitijd’ (I, 136).
Zo b.v. in deze verzen uit ‘Zomerregenlied’: ‘Grootse wandeling: bewuste, uiterlike ritmus/ der stille handeling van
het innerlike denken./ Ritmus van mijn Ik, opgelost in het alomvattende ritmus van de elementen.’ (I, 89) Of in
‘Verlangen’: ‘Haar adem ging opgelost in de nachtelike adem’ (I, 113). Zie hierbij ook V. Brunclair, In memoriam
Paul van Ostayen, 154.
P. Hadermann, De modernistische doorbraak, 305. Cf. hierbij deze verzen uit ‘Vers’: ‘je moet het geluk voelen als
een bad;/ je bent zelf een deel van het geluk/ en door de andere delen gaat je loop, als door jou de andere delen’ (I,
121). Zie ook id., De kringen naar binnen, 88 en 92; id., Het vuur in de verte, 197; en P. de Ryck, Van Ostaijen:
fascinerend dichter, 20.
I, 87. Zie b.v. ook ‘Zomerregenlied’, waar het openingsvers ‘Regen, reiniging buiten mij’ (I, 88) verderop in het
gedicht aangevuld wordt met: ‘Zó regen: opperste reiniging in mij’ (I, 89), waarmee andermaal de continuïteit
tussen innerlijke en uiterlijke processen wordt gesuggereerd. In ‘Het Sienjaal’: ‘Ik moet in mij, uit mij’ (I, 146)
Zie in dit verband ook ‘De jongen’, dat soms wel een voortzetting van Het Sienjaal in proza lijkt. Van Ostaijen
heeft het daar over een ‘algevoel’ (III, 351) - ‘de gewaarwording dat men zich van het klein lokale in het groter
lokale verplaatst’ (III, 351).
Dit is dan natuurlijk de beroemde ‘kosmiese liefde’ (I, 99) uit Het Sienjaal. Zie bijvoorbeeld deze verzen uit ‘De
appel’: ‘Wanneer zij dan een nieuwe vrucht zullen strelen,/ zullen zij dit ogenblik met zoveel liefde bedelen,/ als
zij vroeger zelf bedeeld werden door de appel’ (I, 107). Zie verder ook ‘Vreugde’ (I, 1-4). Zie ten slotte ook IV,
45; P. Hadermann, Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de ‘Cinq grandes Odes’ van Claudel, 1009 en 1011; en C. Offermans,
Tegengif, 131.
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‘Modernistiese dichters’ categoriek als bedrieglijk en ‘romantisch’ zou afwijzen,1 viert hier hoogtij.2
De dingen worden medesubjecten, die deel hebben aan dezelfde alomvattende ‘ziel’3 en met wie dan
ook kan worden gesproken. In ‘Een lied’ zegt de ik tegen de buitenwereld: ‘zó zijt gij tot mij gekomen’.
En in ‘De appel’ spreekt het ding tot de ik: ‘toen zeide mij die vrucht’ (I, 106) De ‘communicatie’
tussen het subject en de objecten en tussen de objecten onderling is echter in veruit de meeste gevallen
van een ‘preverbaal’ en sterk lichamelijk karakter.4 Dit versterkt de suggestie van een grote onderlinge
intimiteit - een directe, gevoelsmatige nabijheid: alles houdt, op een weliswaar onuitsprekelijke wijze,
maar toch ten diepste, verband met alles.
Net als de in de Kritik der Urteilskraft opgesomde ‘mooie’ objecten worden de objecten die in Het
Sienjaal aanleiding geven tot een eenheidservaring, doorgaans gekenmerkt door wat we in het eerste
deel van dit proefschrift een ‘vrije regelmaat’ hebben
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Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 4.2.3.
Zo in ‘Het Sienjaal’, waar de ik zijn toehoorders juist opdraagt om een dergelijke sympathie te cultiveren: ‘het leven
van al de dingen zult gij meeleven als uw eigen leven.’ (I, 146) Typisch is dan ook de volgende toevoeging in
‘Februarie’: ‘En nu: de lach van een volksjongen die van een vlondertje het water invalt, - het goede, warme water’
(I, 119; mijn cursief) Deze universele sympathie à la ‘Franciscus en de vogelkens’ (cf. I, 130/3) ontaardt in Het
Sienjaal niet zelden in een tranerige sentimentaliteit. Een treffend voorbeeld hiervan is de eerste strofe van ‘Aan
een moeder’ (I, 138) - een echte tear-jerker!
Ook Hadermann wijst op deze ‘sympathie’: ‘Hij voelt mee, hij leeft mee met de straat, met de allesreinigende regen,
de rust van het plein, de stemming van een café, de grote avondsymfonie, de stille lach van de nachtwaker.’ (De
modernistische doorbraak, 304)
Zoals we hebben gezien ervaart de spreker in Het Sienjaal het hem omringende universum dan ook in hoge mate
als een bezield universum. Dat valt onder meer op te maken uit het frequente gebruik van de personificatie en uit
de zo-even gesignaleerde liefderijke en/of respectvolle omgang met de objecten. Zo worden in ‘Zomerregenlied’
straten metaforisch omschreven als ‘minnaars’ (I, 88), worden bomen ‘herauten’ (I, 88), ligt ‘een groot plein [...]
te rusten’ (I, 90) en blijkt, even verderop, datzelfde plein zelfs te ademen (I, 90). In ‘Avondlied’ maken de lichten
een ‘révérence’ (I, 92), heeft de stad een ‘hart’ (I, 92), ‘Aarzelen de winkels’ (I, 93) en ‘braken de schouwburgen’
(I, 97). Een vergelijkbaar effect sorteert de frequente vermenging van abstracta (de ‘geest’) en concreta (de ‘materie’),
zoals in deze verzen uit ‘Vincent van Gogh’: ‘Een kruis van leed/ [...] telkens woont/ ‘t woord onder ons/ [...] de
weg van het leed:/ een hoogvlakte van geluk.’ (I, 103) Of, in ‘De appel’: ‘de keel van het leven’ (I, 106) en ‘de
liefde is een grote mond die zoenen wil.’ (I, 107) Zie in dit verband ook K. Versluys, Beyond the Occupied City,
199.
Zoals blijkt uit het begin 1917 geschreven opstel over ‘Marten Melsen’ was precies dit ‘be-leven van de dingen’
(P. Hadermann, Het vuur in de verte, 131) een van de kenmerken van Van Goghs schilderkunst die hij bijzonder
apprecieerde: ‘Eenvoudig, maar geweldig doet Van Gogh het milieu meêleven.’ (IV, 494) Zie verder ook Hadermann,
o.c., 136.
Overigens gaan ook in ‘De jongen’ de eenheidservaringen gepaard met ‘een sterkere bezieling van de objecten’
(III, 349).
Zo bestaat het contact tussen de buitenwereld en het ik in ‘Een lied’ hierin dat de vrouw ‘heidebloemen strooit over
het hoofd van de welbeminde/ en lacht’ (I, 87). In ‘Zomerregenlied’ liggen de straten in de regen als ‘minnaars die
lang gewacht hebben naar dit overvloedig zoenen,/ maar nu hun lichaam golven, bevrijd van dit zomerzwaar
verlangen,/ in de lange omhelzing van de knallende zoenen’ (I, 88). Het land laat ‘zich strelen [...]/ door de lange,
slappe vingers van de geliefde’ (I, 88-89), die de regen is. De regen ‘omvat’ (I, 90) ook het ik: ‘stortvlaag, die mij
opneemt, verder draagt in zich’ (I, 90). In ‘De appel’ wordt keer op keer een zeer intiem contact met de vrucht
gesuggereerd: ‘toen ik de appel in mijn handen voelde’ (I, 106); ‘toen mijn tanden de ronde wonde/ in de appel
hadden gevonden’ (I, 106); ‘het strelen van de appel in de kelk van twee kleine dreumeshanden/ en dan in de vrucht
de tanden,/ en in de mond: overvloed’ (I, 106); ‘Wanneer zij dan een nieuwe vrucht zullen strelen’ (I, 107) In
‘Vreugde’ ligt de stad ‘Onder de gloedende zoen van mijn levenscheppende vreugde’ (I, 131). Zie ten slotte ook
‘Aan een moeder’, met metaforen als: ‘je zoons zoen aan de bloednatte Aarde’ (I, 139).
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genoemd.1 De buitenwereld wordt in Het Sienjaal dan ook opvallend vaak geëvoceerd in termen van
een harmonieus geheel van bewegingen2 of van een melodieuze muzikaliteit en een spontane, vloeiende
ritmiek.3 De wereld wordt als doelmatig ervaren, maar het is een doelmatigheid die zich niet in
concepten laat vatten. Ze blijft puur gevoelsmatig - een ‘Zweckmässigkeit ohne Zweck’.4
Net als de kantiaanse schoonheidservaring kunnen ook de eenheidservaringen die Van Ostaijen in
Het Sienjaal beschrijft, enkel worden ervaren door een ‘pre-subject’. Het zuivere smaakoordeel bij
Kant is een puur gevoelsoordeel, geveld door een ‘ontindividualiseerd’ subject - een subject dat zich
van ‘alle Beschränkungen, die unserer eigenen Beurteilung zufälligerweise anhängen’5, heeft gezuiverd.
Ook Van Ostaijen wijst in Het Sienjaal op de noodzaak van een dergelijk proces van ‘zelfontlediging’6.
Dat moet ervoor zorgen dat wij op de dingen kunnen toegaan met een ‘arme’ receptiviteit, een
ontvankelijkheid die voorafgaat aan alle denken en daarmee ook aan alle conceptualiteit.7 Het is
immers het bewustzijn, dat conceptueel denkt, dat de ervaring van een verbondenheid tussen ons en
de dingen te niet doet.8 Wil die ervaring behouden blijven, dan moet het oordeel, in kantiaanse
terminologie, louter reflecterend zijn - een puur gevoelsoordeel, dat voortvloeit uit of, preciezer,
bestaat in ‘de gedachteloosheid van ‘t enige genieten’9. Het is in de context van de noodzaak om
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Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.2.2. en 2.2.5.
Cf. hierbij b.v. ‘Avondlied’: ‘Een beweging, éen ritme/ in nochtans zo verscheiden elementen’ (I, 94). Verderop in
hetzelfde gedicht vergelijkt hij de avond met een ‘Farandool’ (I, 96).
Cf. hierbij b.v. ‘Zomerregenlied’ (I, 89/31-33) en ‘Avondlied’ (I, 92/21, 94/1, 5 en 11-15 en 95/12-13 en 19-21).
Deze terminologie echoot trouwens in de commentaren bij Het Sienjaal. Zo heeft Brunclair het over het in Het
Sienjaal opgeroepen ‘unisono van alle dingen op helalritmus, de weidse, grootse versmelting van alle fenomenen
in het hoogkoor der schepping’. (In memoriam Paul van Ostayen, 150; zie ook ibidem 157) Overigens worden de
meeste Sienjaal-gedichten zelf in ritmisch en fonetisch opzicht door een ‘vrije regelmaat’ gekenmerkt, los van de
geijkte prosodie. Zie in dit verband onder meer V. Brunclair, In memoriam Paul van Ostayen, 157-158; en G.
Kazemier, Expressionistisch dichter, 125.
Zie over deze ‘doelmatigheid zonder doel’ Deel I. Hoofdstuk 2.2.3.
KdU A 155/B 157. Zie ook Deel I. Hoofdstuk 2.6.1.
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 151. Verderop spreekt Borgers zelfs al van een
‘ontindividualisering’ (ibidem 161), ook al hanteert Van Ostaijen zelf dit concept pas vanaf 1920. Zie in dit verband
ook Westerlinck, Een visie op Paul van Ostaijen, 185; en Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.
Ook in ‘De jongen’ blijken de eenheidservaringen een toestand van ‘gedachteloosheid’ te vooronderstellen: ‘daar
waren geen gedachten meer’ (III, 348). Verderop heeft hij het over een ‘onderbewuste fyziese gewaarwording’ (III,
351).
Cf. hierbij ‘Koorts’, waar Van Ostaijen het ‘razende bewuste’ (I, 122) als ‘een kerkersel’ (I, 122) omschrijft. Dit
negatieve oordeel over het bewustzijn vormt meteen een verklaring ex negativo van Van Ostaijens waardering voor
Van Goghs ‘talenten [...] tot de waanzin’ (I, 98).
I, 90. Deze ‘gedachteloosheid’ blijkt ook elders in Het Sienjaal als de mogelijkheidsvoorwaarde voor de ervaring
van een eenheid tussen ik en buitenwereld te worden beschouwd. Deze overtuiging spreekt onder meer uit deze
verzen uit ‘De appel’: ‘Liefde van de Aarde/ om ‘t onbewust naar-liefde-grijpen van de kinderen.’ (I, 106; mijn
cursief) Cf. hierbij verder onder andere I, 90/12-13 en 119/12 en 20. Zie ten slotte ook P. Hadermann, De kringen
naar binnen, 135; G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 151; V. Brunclair, In memoriam Paul van
Ostayen, 154; en A. Westerlinck, Een visie op Paul van Ostaijen, 185-186.
In overeenstemming hiermee en zoals men reeds uit de geciteerde verzen uit ‘De appel’ kon opmaken, blijkt Van
Ostaijen het ‘kinderlijke’ en vermeende kinderlijke eigenschappen als eenvoud, onschuld en ‘onbewust-zijn’ positief
te waarderen. De verwijzingen naar de wereld van het kind in Het Sienjaal zijn dan ook legio. Zie b.v. ‘Avondlied’
(I, 92/1, 93/10-11, 95/21, 23 en 26, 96/4, 97/15-16, 18 en 23), ‘De appel’ (I, 106/16, 20 en 31-32 en 107/6),
‘Wiegeliedje voor de geliefde’ (I, 108/11) ‘Lied voor mezelf’ (I, 109/17), ‘Februarie’ (I, 119/2, 11, 20, 24-25 en
27), ‘Stad’ (I, 120/3-4 en 12) en ‘Francis Jammes’ (I, 130/4).
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zichzelf tot een ‘pre-subject’ te reduceren dat we de volgende verzen uit de ‘Vincent van Gogh’-cyclus
kunnen lezen:
Het eigen zijn. Dat over alles te leggen.
Wordt eigen zijn van de omgeving.
[...]
Je zelf dood rekenen voor de wet, om de wet van je zelf te verbreden.
Abstraksie van je zelf, want deze kosmiese liefde vult gans je zelf
(I, 98-99)

Deze verzen worden doorgaans - en terecht - gelezen als een uitdrukking van Van Ostaijens radicale
anti-individualistische en op vergeestelijking van de werkelijkheid gerichte ethiek uit deze tijd.1 Met
de ethische opdracht die Van Ostaijen zichzelf en zijn lezers hier voorhoudt, wijst hij echter meteen
ook op een primordiale voorwaarde (‘Abstraksie van je zelf’) die vervuld dient te zijn opdat een
esthetische ervaring - het gevoel dat ik (het ‘eigen zijn’) en buitenwereld (‘de omgeving’) wezenlijk
en intiem met elkaar verbonden zijn - tot stand zou kunnen komen.2
De buitenwereld zoals ze zich aan dit ‘primitieve’ subject voordoet bestaat niet uit objecten
(‘Gegenstände’) in de ware zin van het woord.3 De objecten van de esthetische ervaring zijn immers
‘nog’ niet geïndividueerd en (door middel van concepten) ‘geïdentificeerd’, zodat de werkelijkheid
zoals we die uit de bewuste omgang met de dingen kennen, moet wijken voor een ‘onwerkelike
werkelikheid’4, die niet meer is dan een formeel patroon of een conglomeraat van vormen dat direct
in gevoel wordt omgezet. Dit ‘terugwijken’ van de werkelijkheid van geïsoleerde en benoemde dingen
wordt in de volgende verzen uit ‘Avondlied’ zo opgeroepen:
kranteventer, hond, tremsienjaal, zweepgeklets, autosireen,
alle klanken die schamel en verlaten staan
tegenover de grote éenklank, tot ze naar de simfoniese achtergrond gedreven,
verscheiden instrumentaal, in de grote éenheid opgaan.5

Om deze ervaring van een ‘de-objectivering’ te suggereren doet Van Ostaijen in Het Sienjaal geregeld
een beroep op een metaforiek van het vervloeien, versmelten, oplossen en doordringen. Door Het
Sienjaal heen loopt dan ook nadrukkelijk een ‘watermotief’.1
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Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.
Ook in ‘Het Sienjaal’ beklemtoont Van Ostaijen de noodzaak om zich van zichzelf te ‘abstraheren’: ‘Me zelf
verbannen uit wat ik ben, opdat ik duizendmaal meer zou kunnen zijn.’ (I, 148)
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.6.1., waar we erop gewezen hadden dat de objecten van de schoonheidservaring
‘pre-objecten’ zijn, d.i. objecten die ‘nog’ niet als objecten zijn geconstitueerd.
I, 90. ‘Onwerkelik’ wordt hier uiteraard in een geheel andere betekenis gebruikt dan in ‘Het Sienjaal’.
I, 94. Een gelijksoortige ervaring wordt ook in ‘De jongen’ beschreven: ‘De huizen zonken weg in het feestgejoel.
De bergen vielen in de dalen zonder een wezen te kwetsen.’ (III, 352) Zie ten slotte ook III, 349, waar Van Ostaijen
bij de beschrijving van een vergelijkbare esthetische ervaring van eenheid - een ‘kommunie’ - eveneens vaststelt
dat ‘het objektieve van de omgeving’ verdwijnt.
Zo b.v. in de slotstrofen van ‘Zomerregenlied’: ‘Wandeling, rit door regen,/ regen, zelf rit door der getijden zegen./
Lust van te gaan en de regendruppels sterven te voelen/ [...] zachte regen die mij omvat;/ stortvlaag, die mij opneemt’
(I, 89-90), ‘zoals de waters van de regen wegspoelen’ (I, 90), ‘zongeplas’ (I, 90). Zie verder onder meer ook ‘Vers’
(I, 121/8, 10-11, 16, 21 en 25) en ‘Else Lasker-Schüler’ (I, 128/1, 6-7, 10-11). Het motief van het water en de
vloeibaarheid is ook nadrukkelijk aanwezig in ‘Het Sienjaal’, met name in de lange slotpassage (I, 148-149). Ook
Hadermann wijst op het voorkomen van dit motief in Het Sienjaal. Cf. Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de ‘Cinq grandes
Odes’ van Claudel, 1012.
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Maar vooral, we zouden het haast vergeten, worden de door Van Ostaijen opgeroepen
eenheidservaringen net zoals de schoonheidservaring bij Kant altijd begeleid door een onmiskenbaar
welgevallen. Het gevoel dat de kloof tussen ik en buitenwereld zich sluit, is ook in de poëzie uit de
Sienjaal-tijd een gevoel van euforie en intens geluk, dat overigens zo vaak wordt bezongen dat het
Hadermann doet opmerken: ‘Nergens komen de woorden “geluk” en “vreugde” zo veelvuldig voor
als hier, nooit heeft de dichter zoveel blijdschap tot uiting gebracht.’2 Net als het kantiaanse welgevallen
aan het schone is de vreugde in Het Sienjaal een ‘vreugde om de vreugde’3 of, zoals het in ‘De jongen’
wordt geformuleerd, een ‘reine vreugde’4. Het is een gevoel dat ‘geen oorzaak’ (III, 352) heeft; het
ontsnapt aan elke verklaring en is vrij van alle conceptualisering: ‘Heel licht is het geluk: niet saam
te dringen. Een woord/ is nooit zo licht als ‘t wel behoort’5. En net als het welgevallen aan het schone
is het een ervaring die ons ‘overkomt’ - ons ‘te beurt valt’: ze komt ‘onderbewust en ongeroepen’6.
Bovendien is het geluksgevoel in Het Sienjaal net als het gevoel van het schone een eenduidig positief
gevoel. Net zoals Kant erop wijst dat het schone ‘directe ein Gefühl der Beförderung des Lebens bei
sich führt’7, zo omschrijft ook Van Ostaijen het door hem opgeroepen euforische gevoel als een
‘levenscheppende vreugde’8. De intensiteit van het
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8

P. Hadermann, De modernistische doorbraak, 304. Cf. hierbij gedichten als ‘Zomerregenlied’ (I, 88/7, 9 en 22-23,
89/28 en 90/2), ‘Avondlied’ (I, 91/16-17 en 92/13), ‘Vincent van Gogh’ (I, 103/16), ‘De appel’ (I, 106/9 en 30),
‘Nieuwe liefde’ (I, 116/7-9, 16 en 21-25; 117/1-5), ‘Februarie’ (I, 119/4 en 19-21), ‘Vers’ (I, 121/1-2, 8, 21 en
24-26) ‘Francis Jammes’ (I, 130/1 en 9), ‘Vreugde’ (I, 131) en ‘Het Sienjaal’ (I, 146/7f). Zie verder ook id., De
kringen naar binnen, 63 en 85-86; id., Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de ‘Cinq grandes Odes’ van Claudel, 1009-1011;
J. Bogman, De stad als tekst, 20; A. Westerlinck, Een visie op Paul van Ostaijen, 185-186; en K. Versluys, Beyond
the Occupied City, 199
De vreugde ‘signaleert’ een ervaring van intieme verbondenheid met de buitenwereld. Het is dan ook logisch dat
de vreugde ‘overal’ kan zijn: de grenzen tussen binnen en buiten zijn immers vervaagd. Daarom kan Van Ostaijen
in ‘Francis Jammes’ spreken van ‘een gelukkige glimworm’, en in ‘Vreugde’ zijn geluk op het maanlicht projecteren:
‘Op schaliedaken ligt maanlicht dol in vreugde, goud-gelukkig’ (I, 131).
I, 131. Het citaat is afkomstig uit ‘Vreugde’. Eerder in hetzelfde gedicht was er al sprake van een ‘vreugde [...], niet
om welke oorzaak ook, maar om zich zelf’ (I, 131). In ‘Het Sienjaal’ heeft Van Ostaijen het over ‘Het geluk om
het geluk’ (I, 146).
III, 352. Eerder in ‘De jongen’ had Van Ostaijen het ook al over ‘blijheid’ (III, 351), ‘welbehagen’ (III, 351), ‘geluk’
(III, 351), ‘feest’, ‘moedervreugde’, ‘geluk’ en ‘feestgejoel’ (III, 352).
I, 121. Het citaat komt uit ‘Vers’. Verderop in dit gedicht schrijft Van Ostaijen dat het geluk ‘aanwezig’ is ‘al is
geen spoor ook merkbaar’ (I, 121). Het blijft volstrekt ongrijpbaar: ‘niet in je hand te nemen’, ‘niet te vatten’,
‘nergens te plaatsen’, ‘Nergens saamgedrongen’, ‘niet vatbaar of niet te meten’ (I, 121). Of nog: ‘Je kunt niet naar
huis gaan om er geluk te vergaren,/ je moet het geluk voelen’ (I, 121). Zie hierbij ook P. Hadermann, De kringen
naar binnen, 86; en J. Bogman, De stad als tekst, 21.
III, 352. Ook Hadermann komt tot de conclusie dat het geluk voor de Van Ostaijen van Het Sienjaal iets is ‘dat
hem toevallig te beurt valt en dat niet doelbewust te bereiken is.’ (De kringen naar binnen, 87)
KdU A 74/B 75. Zie hierbij ook Deel I. Hoofdstuk 2.3.4.
I, 131. Het citaat komt uit ‘Vreugde’. Ook in ‘De jongen’ wordt deze vreugde als ‘levenwekkend’ (III, 352)
beschreven. Zie in dit verband ook P. Hadermann, De kringen naar binnen, 87.
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gevoel kan weliswaar verschillen. Soms gaat het om een gevoel van rustige voldaanheid.1 Elders is
de vreugde dan weer ‘zo hooggespannen dat zij haast waanzinnig wordt’2. Maar in geen geval gaat
het om een ‘gemengd’ gevoel, waarbij de vreugde berust op het fundament van een onlustgevoel.
De reductie van het geindividueerde, in concepten denkende subject tot een pre-subject dat een
onmiddellijk gevoelsoordeel velt over de formele doelmatigheid van het ‘zich gevende’, fundeert ook
de aan een dergelijk oordeel verbonden aanspraak op algemeenheid en onmiddellijke
mededeelbaarheid.3 In het reflecterende oordeel in zijn zuivere vorm is de ‘Gegenüberstellung [...]
von Ich und Du’4 dan ook niet relevant. Dit oordeel berust integendeel op de vooronderstelling van
een ‘transsubjectiviteit’, waarin tussen de (pre-)subjecten een directe - want ‘sentimentele’, ‘preverbale’
- communicatie bestaat.5
De idee van een ideale gevoelsgemeenschap, die een van de onvervreemdbare onderdelen van de
esthetica van het schone is, wordt in de creatieve teksten uit de Sienjaal-tijd dan ook herhaaldelijk
opgeroepen. Dat gebeurt met name door het schetsen van scènes waarin een directe en woordenloze
verstandhouding onder mensen wordt gesuggereerd. Het kan daarbij gaan om een ‘stillschweigendes
Teilhaben’ onder alle mensen, zoals in ‘De jongen’, waar we zinnen lezen als: ‘Het geweten van de
mensheid siddert’ (III, 353) en ‘Het hart van de mensheid klopt sneller, want de mensheid is
aangevallen.’ (III, 353) Het kan echter ook gaan om de ervaring van een intieme, woordenloze
communicatie onder enkele mensen, zoals in de eerste strofe van ‘Avondlied’.6 Soms mondt de laatste
ervaring uit in de eerste, in een beweging van expansie tot het universele, zoals in ‘Vreugde’:
Mijn moeder heeft mij tans bekeken met haar warmste ogen;
nooit was de handdruk van mijn vriend hechter als deze al is mijn vriend ook ver,
en nooit zoende mij zó een geliefde als deze die ik niet ken.7

Deze verzen demonstreren overigens andermaal Van Ostaijens voorkeur voor een preverbale, intieme
en in vele gevallen zeer lichamelijke communicatie: het elkaar liefdevol aankijken,
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Deze gedaante neemt de gelukservaring aan in ‘Zomerregenlied’. Van Ostaijen heeft het daar onder meer over de
‘rustig neergeleide berusting’ (I, 89) van het land, en over de ‘Vreedzaam-voldane volmaaktheid’ (I, 89) van de
regen. Zowel in het begin van het gedicht als in de voorlaatste strofe worden het welgevallen en het gevoel van rust
in één adem genoemd: ‘straten [...] in vreugde en berusting neergelegen’ (I, 88); en: ‘Zware adem. Rust. Bevrediging./
[...] Rust./ Denken dat zich een ogenblik vergenoegt te zijn/ de gedachteloosheid van ‘t enige genieten.’ (I, 90) Zie
hierbij ook P. Hadermann, De kringen naar binnen, 87; en A. Westerlinck, Een visie op Paul van Ostaijen, 185.
P. Hadermann, De kringen naar binnen, 63. Hadermann verwijst hierbij naar deze regels uit ‘Vreugde’: ‘Een koets
zou over mijn lichaam kunnen heenrijden,/ dit zou mijn vreugde niet even kwetsen.’ (I, 131; zie ook I, 131/5) Zie
verder ook id., De modernistische doorbraak, 298.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.6.1. en Hoofdstuk 3.2.
J.-F. Lyotard, Grundlagenkrise, 22. Cf. hierbij ook Deel I. Hoofdstuk 2.6.1.
Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 2.6.1.
‘Naast mij, doof door de wanden meisjes-solfège zingen./ Als van heel ver. Dat brengt ons dichter rond de tafel,/
en ook doen dit de schaduwen die vallen van de wanden.’ (I, 91) Zie in dit verband ook ‘De jongen’, waarin eveneens
geregeld een dergelijke woordenloze communicatie wordt opgeroepen: ‘Dan sprak hij met de dode, zonder dat er
woorden waren van Cor tot hem.’ (III, 348; zie verder ook III, 357)
I, 131. Een gelijksoortige verruiming vindt ook plaats in ‘De jongen’. (Cf. III, 348-349)
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het elkaar met een broederlijk gebaar aanraken, het elkaar liefkozen. Deze voorkeur spreekt trouwens
uit nog tal van andere Sienjaal-gedichten.1
Herhaaldelijk roept Van Ostaijen in Het Sienjaal ook de ervaring op van een ‘unanime’, waarin
een groep mensen niet langer als een verzameling van individuen figureert, maar als een hechte
eenheid met een enkele ziel, zoals dat eerder ook al in een aantal gedichten uit Music-hall het geval
was.2 Zo beschrijft hij aan het eind van ‘Avondlied’ hoe ‘de straat volspoelt van het ganse nerveuze
leven der doellozen’3 en van de ‘onbewuste stroom der mensen’4. In ‘Koffiehuis’ vervloeit het
‘Gedwarrel’ van de individuele ‘stemmen’ in het café tot ‘éen geraas’ (I, 118), en worden de
cafébezoekers, hoe verschillend ook, allen ‘Babelbouwers van dezelfde gebazel-innigheid’ (I, 118).
Net zoals de voorliefde van de vroege Van Ostaijen voor de ervaring van een niet-rationeel
verklaarbare verbondenheid tussen onszelf en de dingen in verband moet worden gebracht met zijn
streven naar de werkelijke verzoening van geest en materie, zo kunnen ook de verwijzingen in Het
Sienjaal naar gevoelens van verbondenheid onder (de) mensen niet los worden gezien van zijn streven
naar een nieuwe, broederlijk-solidaire gemeenschap, gebaseerd op ‘de innerlike socialistiese
geesteskommunie’5. De euforische ervaringen die Het Sienjaal kenmerken en die de belofte inhouden
van een onmiddellijke en algemene gevoelsgemeenschap, moeten er als een esthetische prefiguratie
fungeren van de universele liefde en het universele begrip waartoe in het programmatische titelgedicht
van de bundel wordt opgeroepen. De kunst moet daarbij niet alleen - en zelfs niet in de eerste plaats
- beschrijvingen geven van de nagestreefde gemeenschap onder de mensen of van ervaringen die de
belofte inhouden van een gevoelsgemeenschap - ze moet ook en vooral zelf aanleiding kunnen geven
tot dergelijke ervaringen. Met het oog daarop moet ze - aldus Van Ostaijen in ‘Ekspressionisme in
Vlaanderen’ - ‘hamerend op het gemoed’ (IV, 62) werken en, door een oordeelkundig gebruik van
de haar ter beschikking staande middelen, ‘een eenvoudig en door
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Cf. hierbij ter illustratie onder meer ‘Wiegeliedje voor de geliefde’ (I, 108), met de beroemde en in dit verband
typerende slotverzen: ‘Knijp nu je ogen dicht, mijn luie luipaard/ en strek je heupen naar je lust. Ach du… du.’ Het
gestamel waarin het gedicht uitmondt moet allicht de overweldigende emotionele band met de geliefde suggereren:
‘woorden schieten te kort’. Zie verder ook ‘Verlangen’ (I, 113) en ‘Meisje’ (I, 114), waar Van Ostaijen telkens op
een zeer fysieke en sensuele manier een liefdesverlangen oproept dat de belofte inhoudt van een sterke intimiteit
en geborgenheid. Zie ook ‘Marcel Schwob’ (I, 129), met verzen als: ‘Ik wil de wonderlike wonden van uw voeten
zoenen’ (I, 129) en ‘Van uw lippen wil ik de liefde drinken’ (I, 129). Zie ten slotte ook ‘Avondlied’ (I, 94/7-8 en
30 en 97/10-11, 14-18 en 24) en ‘Nieuwe liefde’ (I, 116/15-16 en 117/1-5). Over ‘Meisje’ zie ook W. ver Eecke,
De vrouw in de surrealistische dichtkunst, 245-246.
Zie hiervoor onder andere G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 104; P. Hadermann, Het vuur in de
verte, 23 en 206; id., De modernistische doorbraak, 277 en 298; A. Westerlinck, Een visie op Paul van Ostaijen,
180-181; J. Boyens, Gij doet niet als Apollinaire, 154; en E. Strietman, Occupied City: Ostaijens's Antwerp and
the Impact of the First World War, 131 en 139.
I, 96. Mijn cursief. Aansluitend hierbij worden de mensen beschreven als het ‘braaksel’ van kantoren en warenhuizen
(I, 96).
I, 96. Mijn cursief.
IV, 57. Het citaat is afkomstig uit ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’. Verderop verklaart Van Ostaijen te streven
naar ‘een breder socialisme [...], dat op gemeenschap naar de geest berusten zou’ (IV, 58). De kunst van Cézanne
en Van Gogh is volgens Van Ostaijen op dit ‘socialisme’ gefundeerd. Wat Van Ostaijen precies met dit ‘breder
socialisme’ bedoelt, is echter niet altijd even duidelijk. Zie hierover P. Hadermann, Het vuur in de verte, 52f; H.-F.
Jespers, Notities rond en om Paul van Ostaijen, 162-163; en C. Offermans, Tegengif, 131.
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eenieder vatbaar sentiment’ (IV, 62) opwekken.1 Dit streven motiveert tot op grote hoogte het
pathetische, opzwepende, retorisch-bezwerende karakter van de Sienjaal-gedichten:
De lange retorische volzinnen, de dynamisch associërende beeldenreeksen, het breed
golvende ritme [...], de rangschikking der gedichten, het leven van de stad waar het motief
van het verlangen zich stilaan in aftekent, de galerij der pioniers, met vreugdeliederen
omlijst, het crescendo van het slot dat op de liefdekreet ‘mijn zonnebroer, mijn zonnekind’
uitloopt, alles is hier berekend op het pathetisch effect, de trefkracht van de ethische
boodschap.2
Op grond van dit alles lijkt de conclusie gewettigd dat de esthetische ervaringen van eenheid tussen
subject en object en tussen subjecten onderling in Het Sienjaal moeten dienen als een ondersteuning
voor het streven naar het realiter tot stand brengen van een verzoening tussen geest en wereld en van
een ‘ware’, broederlijke gemeenschap onder de mensen. Dit wordt trouwens ook gesuggereerd door
de structuur van de bundel: op gedichten die zich voornamelijk beperken tot het oproepen van de
genoemde esthetische ervaringen volgen programmatische gedichten, die ertoe oproepen om datgene
wat ‘vooralsnog’ enkel subjectief is en bijgevolg onder het regime van het ‘alsof’ staat, om te zetten
in een werkelijke verzoening. Het is hier dat de illusie begint: het ‘alsof’ wordt geschrapt, en het
‘gevoel’ wordt opgevat als een adstructie van de ‘overtuiging’, de ethisch-politieke doctrine. Deze
overgang wordt in Het Sienjaal soms ook met zoveel woorden aangegeven. Zo bijvoorbeeld in het
gelijktijdig met ‘Het Sienjaal’ ontstane ‘Het stille lied’: ‘niet meer een roes is tans de Lente die van
mij gaat, niet meer het zwak geloof: dit is zich geven’3. De gevoelde eenheid (de ‘roes’) maakt plaats
voor het ‘geloof’ in de realiseerbaarheid van de finale verzoening. De transcendentale illusie is daarmee
een feit, en meteen is ook al sprake van een ‘zich geven’ - een offeren van het reële aan het illusoire
streven om een ‘idee’ te realiseren. Dit brengt ons weer bij de offereconomie, die zoals we aan het
einde van het vorige punt hebben gezien een zeer wezenlijke rol speelt in Het Sienjaal.
We kunnen hier dan ook andermaal vaststellen dat een illusoir streven naar verzoening van de
incommensurabele domeinen van idee en werkelijkheid zich weliswaar bij voorkeur bedient van de
esthetica van het schone, maar dat er - zodra wordt gepoogd om de beoogde eenheid ook werkelijk
te realiseren - onvermijdelijk ‘sublieme’ effecten optreden. Dergelijke pogingen resulteren immers
altijd in de beschadiging of zelfs vernietiging van het reële. Ook in Het Sienjaal schemert een enkele
keer al het inzicht door dat elke poging om de subjectieve verzoening van de schoonheid om te zetten
in een werkelijke verzoening per
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Deze ambitie herinnert overigens sterk aan Kandinskys streven naar de ‘zweckmässige Berührung der menschlichen
Seele’. Cf. hierbij P. Hadermann, Het vuur in de verte, 184; en E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 133.
P. Hadermann, De modernistische doorbraak, 300.
I, 104. Dit vers kan tevens worden beschouwd als een kritisch commentaar op de ‘unanimistische’ ervaring uit
Music-hall, die daar duidelijk als ‘slechts’ een kortstondige roeservaring werd aangemerkt waaraan geen werkelijke
eenheid kan beantwoorden: ze is immers niet meer dan een ‘zachte illuziestonde’ (‘Music-hall 4’ (I, 19)), die weldra
weer ‘haar éénheid [heeft] verbeurd’ (‘Music-hall 5’ (I, 20)). Naar aanleiding van Music-hall schrijft Hadermann
dan ook: ‘Welke oplossing blijft er dan over, wanneer men “geen doel kan vinden voor het leven” dan zich te
“berauschen”? Maar dan eenvoudigweg, zonder illusies’ (De kringen naar binnen, 26).
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definitie in een ‘sublieme’ deformatie van het reële resulteert. Alleen dit inzicht maakt begrijpelijk
dat Van Ostaijen in ‘Vincent van Gogh’ schrijft: ‘Alles te vervormen, te martelen, te doden/ tot
schoonheid.’1 Het illusoir-idealistische streven is een dodelijk streven. Dat wordt ook gesuggereerd
in ‘Lied voor mezelf’, wanneer de dichter zich met betrekking tot de lokroep om ‘mee op zee’ (I,
109) te gaan en ‘de rijke haven’ (I, 109) te zoeken afvraagt: ‘Is het de lokroep van de Loreley?’ (I,
109), en rekening houdt met de mogelijkheid dat hij zijn heldhaftige strijd met de storm niet zal
overleven: ‘Als weer de zee vol vrede en rust is, zal dan het wrak van mijn boot/ niet mededrijven
naar de ree?’ (I, 109). Van Ostaijen is hier echter nog zozeer in de ban van de transcendentale illusie
dat hij gelooft een dergelijk offer te moeten brengen. Dat geloof zal in de jaren die volgen op de
publicatie van Het Sienjaal echter radicaal aftakelen en, zoals we in Deel II uitgebreid hebben gezien,
uiteindelijk omslaan in een ontnuchterd ontwaken uit zijn verblinde idealisme en een verbitterde
afwijzing van de voor dat idealisme doelmatige esthetica van het schone. Illustratief voor die
ontwikkeling is zijn herneming van het Loreleymotief in het late gedicht ‘Loreley’ (II, 220), dat
enerzijds blijk geeft van een blijvend verlangen naar de finale verzoening, maar anderzijds getuigt
van het lucide inzicht in het gevaarlijke van elk streven om die verzoening te verwezenlijken.
Formuleert het ‘Lied voor mezelf’ de eerste - weliswaar snel weer naar de achtergrond weggedrukte
- bedenkingen bij de gevaarlijke consequenties van zijn idealistische ambities, dan spreekt Van Ostaijen
in een aantal andere gedichten openlijk zijn twijfels uit over de haalbaarheid van zijn
verzoeningsstreven.2 Ondanks het zwaar aangezette pathos en de schetterende retoriek van gedichten
als ‘Het Sienjaal’, ‘Het stille lied’, ‘Zaaitijd’ en ‘Aan een moeder’ blijkt Van Ostaijens ‘geloof’ aan
de haalbaarheid van het streven naar de totale vergeestelijking van de werkelijkheid niet zelden toch
slechts een ‘zwak geloof’ (I, 104) te zijn. Op zulke momenten van twijfel maakt de vaste zekerheid
dat de werkelijkheid ‘vergeestelijkt’ zal worden, plaats voor een ‘metafysische onrust’3, die voortvloeit
uit de combinatie van het verlangen naar het bovenzinnelijke en de scepsis met betrekking tot de
bereikbaarheid ervan. Het goddelijke is dan niet meer in onszelf te situeren, maar ‘onttrekt zich’ en
wordt een radicale transcendentie.4 Elke poging om het te bereiken, moet onvermijdelijk stranden.
Zo eindigt ‘James Ensor’, dat handelt over dit verlangen naar de ‘Godstad’ (I, 126), met deze
veelzeggende strofe:
Weten: stad in de ongrijpbare verte opgebouwd,
opdat wij al de wegen zouden kunnen gaan: u te vinden.
U te vinden! Maar dit: het wanhopig zoeken!
Ahasver te zijn! Nooit rustende geest.
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I, 99. Een gelijksoortig ‘verzengend’ effect wordt met de schoonheid geassocieerd in deze verzen verderop in
‘Vincent van Gogh’: ‘alle schoonheid, mijn zoon, is in de brand/ van je ogen.’ (I, 100; mijn cursief) Ook in de
‘Kanttekeningen bij diverse onderwerpen’ (1918), in de notitie over Flaubert, verbindt Van Ostaijen aan het streven
naar verzoening tussen subject en object een ‘martelen’ van de objectieve wereld: ‘Zo martelt het subjekt Flaubert
zijn objekten.’ (IV, 51)
Zie hierbij ook J. Bogman, De stad als tekst, 20.
P. Hadermann, Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de ‘Cinq grandes Odes’ van Claudel, 1009. Zie ook L. Wenseleers, Paul
van Ostaijen en zijn lyriek, 51-52.
Cf. hierbij ook T. Vaessens, De esthetische uitdrukking van een idealistische beslissing, 69.
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Elke rustplaats is leugen.1

De doelgerichte beweging van ‘Het Sienjaal’ maakt hier plaats voor een rusteloos en bij voorbaat
vruchteloos zoeken - een reiken naar het onbereikbare. Met ‘James Ensor’ anticipeert Van Ostaijen
dan ook al op de luciditeit van zijn latere ‘kritische’ idealisme, dat weliswaar gedreven wordt door
een streven naar het presenteren van het transcendente, maar er zich tevens scherp van bewust is dat
dit streven nooit tot een ‘resultaat’ zal leiden: ‘Elke rustplaats is leugen.’2
Dit laatste vers herinnert overigens aan een van de ‘Kanttekeningen bij diverse onderwerpen’,
waarin Van Ostaijen ‘Het eeuwige onvoldane’ ter sprake brengt. Anders dan in zijn in 1. beschreven
visie op de kunstgeschiedenis, die de kunst opvat als een lineaire, doelgerichte ontwikkeling naar een
definitief ‘resultaat’, dat we dan zouden kunnen omschrijven als de finale verwerkelijking van de
‘idee’ kunst, blijkt hij de kunst hier al op te vatten zoals hij dat in zijn ‘definitieve’ opvattingen zal
doen: als een eindeloos herhaalde beweging naar het onbereikbare. Elk artistiek scheppen is een gooi
naar het presenteren van het object van de ‘idee’ kunst, die echter per definitie tot mislukken gedoemd
is en waarop bijgevolg onvermijdelijk een nieuwe ‘gooi’ moet volgen.3 Aan het rusteloze zoeken naar
steeds weer nieuwe en andere presentaties herkent men de ware kunstenaar: ‘Zij die onvoldaan zijn
geweest tot hun laatste ademtocht zijn de groten, de godsgezegenden.’4 De drijfveer van de kunst is
en blijft het streven naar het in de aanschouwing voorstellen van het object van de ‘idee’ kunst, maar
dat streven is ertoe gedoemd om een ‘zoeken’ zonder ‘rustplaats’ te blijven.5
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I, 127. Zie hierbij ook P. Hadermann, Van Ostaijens ‘Sienjaal’ en de ‘Cinq grandes Odes’ van Claudel, 1013; en
K. Versluys, Beyond the Occupied City, 203.
Het zal dan ook wel niet toevallig zijn dat Van Ostaijen in ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ precies in zijn bespreking
van het werk van Ensor een pleidooi houdt voor een ‘werkelik’ rationalisme, d.i. een rationalisme dat enerzijds
probeert om zover mogelijk door te dringen tot ‘het raadsel’ (IV, 78), maar anderzijds ‘het groot mysterium accepteert’
(IV, 78). Dit impliceert een kritiek op de positivistische ‘rationalisten, die met een glimlach al diegenen die het
eeuwige Raadsel erkennen voorbijgaan’ (IV, 78) en ‘spijts hun eigenwaan van rationalisties denken’ geen ‘krities
inzicht hebben’ (I, 78). Tegelijk valt hij echter ook uit naar ‘de per se irrationalisten’ (IV, 78), die ‘met een
cabotinsmetafysiek schermen’ (IV, 78): ‘Tussen beide extremen in ligt het hogere ratio.’ (IV, 78). Zie verder ook
IV, 79n. Dit ‘werkelike’ rationalisme doet natuurlijk al sterk denken aan Van Ostaijens latere ‘kritische’ houding,
die de onkenbaarheid van het bovenzinnelijke aanvaardt, maar er tegelijk op wijst dat het verlangen naar kennis
van het bovenzinnelijke inherent is aan de natuur van de mens als een redelijk wezen en daarmee de ‘irrationele
rationalisten’ bekritiseert die dit verlangen negeren.
Van Ostaijen verbindt deze visie op de kunst hier trouwens nadrukkelijk aan een houding van ‘kritisisme’ (IV, 47)
en ‘idealisme uit zelfbehoud’ (IV, 47), die eveneens al op zijn ‘definitieve’ houding lijkt te anticiperen. Zo blijkt
deze houding eveneens een fundamentele kritiek in te houden op het ongecontroleerde ‘idealisme van huize uit van
sommige a-priori idealisten’ (IV, 46) én op het passieve ‘berusten in het onvermijdelik ongeneesbare’ (IV, 47).
Voorts wordt ze gekenmerkt door een ‘permanent besef van de onvolmaaktheid’ (IV, 47). Hadermann ziet in deze
‘Kanttekening’ terecht ‘de eerste scheur in de muur van Van Ostaijens vertrouwen in het leven en de wereld, terwijl
nog de orgels van Het Sienjaal met volle registers in de toekomstkathedraal dreunen.’ (Het vuur in de verte, 179)
Hierbij weze echter opgemerkt dat, zoals we hebben gezien, ook in Het Sienjaal zelf dat vertrouwen niet altijd even
sterk blijkt.
IV, 47. Van Ostaijen citeert hierbij ter illustratie Zola: ‘Elke dag ben ik onvoldaan over het werk dat ik de vorige
dag leverde. O hoe graag zou ik alles van de eerste letter af die ik geschreven heb herbeginnen, indien zulks nog te
doen was!’ (IV, 47)
Van Ostaijen herneemt de terminologie uit de ‘Kanttekeningen’ en ‘James Ensor’ in ‘De jongen’, zij het in een
geheel andere context: ‘Die onvoldaanheid was een volledig gemis aan rustplaats voor zijn geest.’ (III, 355) En
verderop op dezelfde bladzijde spreekt hij van ‘het geweldige levensrythme van het eeuwige onvoldane.’
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Uit Van Ostaijens gedichten uit de periode 1917-1918 spreekt dus weliswaar doorgaans een grote
‘vastheid van geloof’1 in de presenteerbaarheid van het ideële. Tegelijk laten zich echter ook al
duidelijke barsten in dat geloof aanwijzen - de kiemen van zijn latere ‘kritische’ ontnuchtering.
Bovendien klinken precies die gedichten die het meest nadrukkelijk het geloof in de finale verzoening
bezingen, ons en ook een aantal andere Van Ostaijencommentatoren zeer ‘geforceerd’2 in de oren.
Dit kan erop wijzen dat deze gedichten niet alleen als door geen zweem van twijfel geplaagde
‘geloofsbelijdenissen’ kunnen worden gelezen, maar ook als pogingen om zichzelf te overtuigen en
de eigen scepsis te overstemmen.3
Niet toevallig is het precies op die momenten in Het Sienjaal waarop het geloof in de uiteindelijke
verzoening van geest en werkelijkheid het laat afweten, dat ook de ervaringen van eenheid en
verbondenheid tussen subject en object en tussen subjecten onderling - ervaringen die we eerder als
inherent aan de schoonheidservaring hadden geïdentificeerd - onmogelijk blijkt te worden. Kantiaans
gezegd: met het verdwijnen van het geloof in de objectieve doelmatigheid blijkt doorgaans ook de
ervaring van de subjectieve doelmatigheid verloren te gaan. Dit wijst er andermaal op dat Van Ostaijens
ethisch-politieke denken tot op grote hoogte bepalend is voor het soort van ‘esthetische’ ervaringen
dat hij evoceert en/of bij de lezer probeert op te wekken. Het verband tussen beide wordt in ‘Koorts’
trouwens duidelijk gelegd. Zo blijkt het lucide bewustzijn van ‘dit hopeloze leven,/ [...] het
onbegrijpelike van dit zinloos zijn’ (I, 122) in de eerste plaats ‘esthetisch’ te worden ‘gesignaleerd’,
als een sterk onlustgevoel - een gevoel van ‘pijn’ (I, 122). De in andere gedichten uit Het Sienjaal zo
intens ervaren vreugde - ‘het onbewust genieten’, ‘de onwezenlike tastbaarheid van het geluk’ (I,
122) - wil ‘zich’ hier ‘niet bieden’ (I, 122). Meteen blijkt ook de sympathie tussen ik en buitenwereld,
die elders in Het Sienjaal zo vaak wordt bezongen, in het niets op te lossen: ‘geen bloem zal haar
blaren vallen laten/ op de tranen die ik tans niet ween.’4 De ‘vrije regelmaat’ die de euforisch ervaren
werkelijkheid doorgaans kenmerkt, maakt plaats voor ondoelmatigheid, disharmonie en fragmentatie.
Ook van een sympathie tussen subjecten onderling is hier geen sprake. De ik ondergaat geïsoleerd
zijn lijden, dat hij aan niemand kan meedelen: ‘Niemand weet hoezeer mijn hoofd brandt’ (I, 122).
Elders fungeert de subjectieve eenheidservaring niet meer als steun voor het streven naar een
objectieve verzoening van idee en werkelijkheid, maar wordt ze als een vlucht uit de feitelijke
zinloosheid van de werkelijkheid ontmaskerd, ongeveer zoals dat eerder al in
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P. Hadermann, De kringen naar binnen, 72.
Cf. P. Hadermann, De kringen naar binnen, 93. Zie ook ibidem 73-74 en 76-77; A. Westerlinck, Een visie op Paul
van Ostaijen, 188-191; en L. Wenseleers, Paul van Ostaijen en zijn lyriek, 48.
Westerlinck omschrijft de ‘poëtisch-humanitaire dromen’ van Het Sienjaal dan ook zonder meer als ‘zelfbedrog’
(Een visie op Paul van Ostaijen, 191). Zie hierbij ook A. de Roover, Paul van Ostaijen, 39.
I, 122. Zie ook deze verzen uit ‘James Ensor’: ‘Dauw valt soms van de takken/ als lafenis ons op de ogen./ Maar
de dageraadstranen verdrogen/ op ons hete ogen’ (I, 127).
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Music-hall was gebeurd.1 Zo noemt Van Ostaijen de innigheid van het ‘Koffiehuis’ een
‘gebazel-innigheid’ (I, 118) van ‘Babelbouwers’ (I, 118) - een schone ‘schijn’ (I, 118) waaraan geen
werkelijkheid vermag te beantwoorden en die enkel in de veilige beschutting van de gelagzaal
standhoudt tegen het ‘onheimelike’ van de buitenwereld:
Gebannen is de innigheid uit de straat,
achtervolgde faun, binnen de koffiehuizen gedreven.
De zwakke muren zijn de sterke dam tussen dood en leven.
Bij ‘t even openen der deur, klinkt wat daarbuiten is, de trem,
of ‘t geroep van een venter, als een onheimelike stem:
heel even. Dan herneemt ‘t orkest zijn razende galop.
(I, 118)

4. Vijf besluiten
1. De Van Ostaijen van 1917-1918 vertoont, als ‘activist’ en ‘humanitair expressionist’, alle kenmerken
van de ‘klassieke’ avant-gardist. Hij wordt gedreven door het streven naar het overbruggen van de
kloof tussen idee en werkelijkheid, en koestert de illusie dat hij over het vermogen beschikt om die
ambitie ook te realiseren. Hij is ervan overtuigd dat hij dichter bij het ideële doel staat dan de ‘grote
massa’, en gelooft dan ook dat hij als visionair kunstenaar de rol van een leider en een voorganger te
vervullen heeft. Van Ostaijens visie op de rol van de kunstenaar vertoont als gevolg hiervan een diepe
ambivalentie: enerzijds stelt hij zichzelf en zijn kunst ‘deemoedig’ ten dienste van het hoger geciteerde
streven; anderzijds schrijft hij aan de kunstenaar een ongehoorde superioriteit en uitzonderlijkheid
toe.
2. De illusie waaraan Van Ostaijen in deze jaren ten prooi is, is kenmerkend voor de ‘linkse’
intellectueel zoals die door Lyotard wordt beschreven. Lyotard verstaat onder een intellectueel iemand
die zijn denken en zijn praxis laat leiden door de ‘grote vertellingen’ van de moderniteit. Deze
‘métarécits’ construeren de geschiedenis als een realiter doelgerichte, min of meer lineaire ontwikkeling
naar de realisering van een idee, die doorgaans de vrijheidsidee is. Ook Van Ostaijens streven neemt
de vorm aan van zo'n ‘modern’ emancipatorisch project. Het vertoont daarnaast ook de meeste andere
kenmerken van een ‘modern’ streven: een optimistische gerichtheid op de toekomst, een voorkeur
voor het universele, een duidelijk pacifisme en internationalisme en een groot vertrouwen in de
vermogens van het actieve, geschiedenis producerende subject.

1

Zie hierbij ook Deel I. Hoofdstuk 4.1.
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3. Het ethisch-politieke project van de vroege Van Ostaijen berust op de transcendentale illusie en
bijgevolg ook op de ‘platonische omkering’. Het gevolg hiervan is dat het in zijn concrete uitwerking
de gedaante aanneemt van een ‘sublieme’ offereconomie, die gefundeerd is op de overtuiging dat het
bestaande vernederd, verdacht gemaakt en vernietigd moet worden opdat de idee gerealiseerd zou
kunnen worden. Van Ostaijen beschouwt in de Sienjaal-tijd de bereidheid tot radicale offers als een
logische consequentie van zijn idealisme. Hij is met name bereid om zijn eigen welzijn en geluk aan
de verhoopte verwezenlijking van het ‘Goede Doel’ op te offeren, wat resulteert in de bekende
leedcultus die in Het Sienjaal zo nadrukkelijk aanwezig is. Het ‘esthetische’ effect van deze
offereconomie is het verheven gevoel, dat immers ontstaat wanneer we ingaan tegen onze ‘Interesse
der Sinne’.1 Van Ostaijens illusoir-idealistische cultus van ‘het zich-ten-offer-brengen’ (I, 142) verklaart
zijn voorkeur voor ‘verheven’ figuren - de onverschrokken held, de niet door succes te verleiden
kunstenaar, de bevlogen priester, de ascetische kluizenaar, de profeet die tegen de ‘doxa’ in de waarheid
verkondigt, de messias die zijn leven geeft voor de verzoening van hemel en aarde - en voor ‘verheven’
karaktereigenschappen als moed, rechtlijnigheid, ‘demoed’ en ‘intolerantie’. Dezelfde absolutistische
neiging om de ‘Interesse der Sinne’ te slachtofferen, spreekt in Het Sienjaal soms ook uit de
beschrijvingen van de buitenwereld, met name in de passages waar Van Ostaijen een fenomeen oproept
dat ons bevattingsvermogen of onze kracht verre overtreft en daardoor als een ‘quasi-totaliteit’ kan
worden ervaren: een geweldige uitgestrektheid, omvang of hoeveelheid2 of een geweldige kracht,
‘tomeloos, mateloos, ongebonden’3. Dergelijke alsof-presentaties van het object van de idee van de
totaliteit doen geredelijk denken aan de natuurlijke verhevenheden die in de Kritik der Urteilskraft
worden beschreven. Een aantal kantiaanse voorbeelden van ‘verheven’ natuurfenomenen keren
trouwens ook in Het Sienjaal terug: stormen, wervelwinden, het firmament, etc.4 De verheven
buitenwereld zoals Van Ostaijen ze in Het Sienjaal beschrijft wordt bovendien meestal ook gekenmerkt
door de door Kant gesignaleerde tendens tot vormeloosheid, ontregeling en ontgrenzing.5
4. De esthetische ervaring die in Het Sienjaal overduidelijk wordt geprivilegieerd, is echter het
welgevallen aan het schone. Dit komt doordat de aan het smaakoordeel verbonden subjectieve ervaring
van verbondenheid tussen subject en object gemakkelijk kan
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Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.5.3.
Typerend hiervoor is b.v. ‘Avondlied’, waarin de avond wordt opgeroepen als een ‘geweldige’ (I, 94), verpletterende
totaliteit. Herinneren we in dit verband ook aan Van Ostaijens in 2. gesignaleerde voorkeur voor een ‘retoriek van
de eenheid en de volledigheid’.
I, 119. Het citaat is afkomstig uit ‘Februarie’ en heeft betrekking op de geweldige kracht van de wind: ‘Wind te
zijn; de kerktorens, de oude heksen, te buigen, te dwingen tot kinderspel.’ Elders, in ‘Zomerregenlied’, is onder
meer sprake van ‘Losbrekend patos,/ geweldig, overstelpend’ (I, 89), en liggen dorpen ‘omstrengeld in het begeren
van de wind/ vergeten neergesmeten na het genot’ (I, 89). Zie ten slotte ook de beschrijving van de ‘opmarsj’ aan
het eind van ‘Het Sienjaal’, met onder meer deze verzen: ‘Wat niet mee wil, wordt meegerukt door de stroom,/ de
machtige, de hernieuwende’ (I, 148).
Zie b.v. ‘Lied voor mezelf’ (I, 109/8-10 en 14) en ‘Else Lasker-Schüler’ (I, 128/8).
Zo b.v. in ‘Nieuwe liefde’: ‘het verlangen van die rode stenen te breken uit de rode huls,/ te spatten hun leven, gelijk
een zot geweld’ (I, 116).
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worden opgevat als een allusie op de nagestreefde objectieve verzoening tussen idee en werkelijkheid.
Bovendien kan de in het smaakoordeel geïmpliceerde vooronderstelling van een onmiddellijke en
algemene gevoelsgemeenschap ‘bruikbaar’ worden gemaakt als een prefiguratie van de beoogde
universele broederschap onder de mensen. Keer op keer treedt in Het Sienjaal dan ook een ‘pre-subject’
op dat de euforische ervaring heeft van een niet-conceptuele verbondenheid met ‘pre-objecten’ en/of
van een gevoelde gemeenschap met andere ‘pre-subjecten’.
5. Af en toe treffen we in Het Sienjaal echter ook tekenen aan die erop wijzen dat Van Ostaijen inziet
dat zijn unificatieproject ‘terroristische’ consequenties heeft. Elders geeft hij blijk van een grondige
twijfel aan de realiseerbaarheid van dat project. Op zulke momenten van twijfel blijken ook de
schoonheidservaringen zich te ‘onttrekken’ of worden ze ontmaskerd als wat ze zijn: louter subjectieve
eenheidservaringen, die hoegenaamd niets te zeggen hebben over de mogelijkheid van een werkelijke
eenheid. Het is ook op deze momenten dat Van Ostaijens ‘definitieve’, ‘kritische’ houding zich al
aankondigt: een houding van ‘werkelijk’ rationalisme, die het blijvende streven naar de vereniging
van het ideële en het reële verbindt aan het besef dat dit streven nooit een ‘resultaat’ zal opleveren.
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Hoofdstuk 2. Het late kritische proza: Van Ostaijen als ‘agitator’
In dit hoofdstuk willen we, in het licht van de verheveneproblematiek, ruim aandacht besteden aan
het denken van de late Van Ostaijen over het ethisch-politieke en, vooral, aan zijn kunstopvattingen.
Met het oog hierop zullen we uitgebreid ingaan op de belangrijkste kritische opstellen van na 1923,
al zullen we waar dat pas geeft niet nalaten om ook naar de Nagelaten gedichten en naar het late
creatieve proza te verwijzen. Voor de lectuur van de late opstellen beschikken we al over een ruime
basis. We kunnen immers een beroep doen op de bevindingen die ons onderzoek naar Van Ostaijens
kantiaanse Wende in het tweede deel van dit proefschrift heeft opgeleverd. In de praktijk zal blijken
dat we vooral zullen kunnen terugvallen op onze lectuur van ‘Modernistiese dichters’ en het derde
Campendonkopstel, twee opstellen uit 1923.
De nauwgezetheid waarmee we deze opstellen hebben besproken, zullen we in dit hoofdstuk niet
aan de dag kunnen leggen. Het voorliggende corpus is immers veel omvangrijker: het beslaat ruim
tweehonderd bladzijden, en bevat behalve belangrijke poëticale opstellen als ‘Proeve van parallellen
tussen moderne beeldende kunst en moderne dichtkunst’, ‘Le renouveau lyrique en Belgique’,
‘Self-defence’ en ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’ ook een aantal tot echte essays uitgegroeide
besprekingen, zoals de beide opstellen over Karel van den Oever en de opstellen over Gaston Burssens,
Hubert Dubois, Karel van de Woestijne, Marnix Gijsen en Marsman. Een dergelijke gedetailleerde
lectuur lijkt trouwens ook niet meer nodig. Het heeft er immers alle schijn van dat de tendensen die
we in onze lectuur van ‘Modernistiese dichters’ en ‘Heinrich Campendonk’ hebben aangegeven, zich
in de latere opstellen alleen maar doorzetten. Zoals men zich zal herinneren was ‘Modernistiese
dichters’ door Van Ostaijen nadrukkelijk bedoeld als een bepaling van zijn eigen positie in het
toenmalige literaire landschap en als een verantwoording van zijn literair-kritische praxis zoals hij
die inzonderheid in Vlaamsche Arbeid gestalte zou gaan geven. Op enkele kleinere verschuivingen
na is hij die positie in zijn latere opstellen volledig trouw gebleven. Wel heeft Van Ostaijen in het
kritische proza van na 1923 natuurlijk nog een aantal punten gepreciseerd en uitgewerkt die in de
genoemde opstellen nog niet of slechts in aanzet aan bod waren gekomen. Bij die punten zullen we
dan ook wat langer blijven stilstaan.

1. Van Ostaijens ‘conceptie’: de ‘metafysiese drijfveer’
‘Kunst: verlangen naar kompletisering van de kennis,
dewelke eindigde in het weten om het niet-weten.’1

1

IV, 158. Het citaat komt uit de ‘Open brief aan Jos. Léonard’. Eerder in datzelfde opstel had Van Ostaijen
al geschreven: ‘kunst ontstaat steeds uit een gebrek aan reinheid. [...] Kunst is een wanhopig streven de
leegte te vullen, de reinheid te herwinnen. De onderbewuste vooruitzetting van elk kunstenaar is het weten
om het - zonder hoop op kompletisering - ontbrekende.’ (IV, 157) Zie hierbij ook Ter inleiding 1.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

487

Zoals we ons herinneren stelt Van Ostaijen in ‘Modernistiese dichters’ dat wie over kunst, en
inzonderheid over literatuur, wil schrijven, altijd op twee fundamentele vragen dient te antwoorden:
de vraag naar de ‘conceptie’ en de vraag naar de ‘lokalisatie’ van de conceptie. Zoals we hebben
gezien verstaat Van Ostaijen onder ‘conceptie’ de algemene ‘geestelike houding’ die karakteristiek
is voor een kunstenaar of een kunstrichting.1 Deze algemene richtlijn blijkt Van Ostaijen in zijn latere
opstellen zeer consequent in de praktijk om te zetten. Keer op keer gaat hij in zijn bespreking op zoek
naar de specifieke ‘voorstelling’ van de besproken auteur, om vervolgens na te gaan hoe deze
voorstelling technisch wordt gerealiseerd.2 Hoe fundamenteel het onderzoek naar de conceptie voor
Van Ostaijen wel is, blijkt bijvoorbeeld uit ‘Dichters’, waar hij Rilke en Schaukal met elkaar vergelijkt:
al bieden, het thema na, sommige gedichten van Rilke toevallig een zekere overeenkomst
met de dominerende neiging bij Schaukal, men vergisse zich niet daaromtrent: het is
slechts boerebedrog. De wijze zich het thema te denken is zeer verscheiden bij beide
dichters, waaruit volgt dat beide dichters essentieel zeer verscheiden zijn, want een thema
is lyries nooit meer dan bloot phenomenologies een verschijning, terwijl de wijze zich
het thema te denken de methode in de voorstelling is.3
Een overeenkomst naar de keuze van de onderwerpen is in Van Ostaijens ogen dus niet wezenlijk:
het is de ‘wijze zich het thema te denken’ die bepaalt of dichters al dan niet verwant zijn.
Van Ostaijen streeft ernaar om in zijn kritieken een min of meer objectief oordeel te formuleren een oordeel los van zijn eigen conceptie en de daaraan verbonden voorkeur voor zekere technische
procédés. Zijn uitgangspunt daarbij is vrijwel altijd de vraag of er bij de te beoordelen kunstenaar
sprake is van een zich met onmiskenbare noodzaak in het kunstwerk manifesterende conceptie. Het
antwoord op deze vraag is tot op grote hoogte bepalend voor zijn uiteindelijke oordeel over het te
bespreken werk. Een werk dat niet gedragen wordt door een krachtige conceptie is er in Van Ostaijens
ogen immers toe veroordeeld om ‘zonder innerlike realiteit’ (IV, 398) te blijven. Telkens wanneer
Van Ostaijen in een van zijn recensies tot de conclusie komt dat in het besproken werk geen duidelijke
conceptie kan worden teruggevonden, geeft dat besluit dan ook aanleiding tot een negatief oordeel.4
Hoe
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Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 4.2.1. en Hoofdstuk 5.1.
Zie hiervoor onder meer ‘Oscar Jespers’ (IV, 218), ‘August van Cauwelaert’ (IV, 283), ‘Karel van den Oever I’
(IV, 299), ‘Auguste Mambour’ (IV, 303), ‘Henri Bruning en Albert Kuyle’ (IV, 316), ‘Karel van de Woestijne’
(IV, 358), ‘Marnix Gijsen’ (IV, 382) en ‘Marsman of vijftig procent’ (IV, 393).
IV, 213. Zie bij deze passage ook J.J. Oversteegen, Vorm of vent, 160. Eerder, in ‘Franse literatuur’, had
Van Ostaijen de conceptie in gelijksoortige termen omschreven als ‘de systematiese wijze de dingen te
beschouwen van de auteur’ (IV, 193).
Zo veroordeelt Van Ostaijen de Poèmes van Paul-Gustave van Hecke (cf. IV, 240), de Liederen voor Maria van
August van Cauwelaert (cf. IV, 283-284), Schaduw der vleugelen van Karel van den Oever (cf. IV, 299) en de
Seinen van Albert Kuyle (cf. IV, 323) omdat er geen duidelijke en sterke ‘voorstelling’ uit spreekt. Ook Floris
Jespers moet het om deze reden ontgelden: ‘Il n'y a rien de décidé dans l'attitude qui précède l'oeuvre.’ (IV, 238-239)
Omgekeerd spreekt Van Ostaijen zijn waardering uit voor Auguste Mambour omdat diens werk blijk geeft van ‘een
voorstelling die van hem is’ (IV, 303) en voor Henri Bruning omdat ‘de Bruning'se vizie [...] scherp’ is (IV, 320).
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belangrijk de conceptie in Van Ostaijens ogen wel is, blijkt ook uit het feit dat hij meer dan eens een
kunstwerk of oeuvre dat hij in technisch opzicht mislukt vindt, toch positief beoordeelt omdat er een
overtuigende conceptie uit spreekt. Dat is bijvoorbeeld het geval in zijn bespreking van Gilliams,
wiens debuut technisch gesproken ‘vreselike onvolkomenheden’1 vertoont, maar naar de conceptie
blijk geeft van een opmerkelijke ‘noodzakelikheid’2. Het is dan ook door zijn conceptie dat Gilliams
‘spijts alles een dichter is.’3
De vraag of uit het te beoordelen kunstwerk een duidelijke conceptie spreekt, geeft Van Ostaijen
dus de beschikking over een ‘onpersoonlijk’ criterium - een criterium dat hem toelaat om ook dichters
positief te beoordelen wier voorstelling van de zijne afwijkt.4 Van Ostaijens streven naar kritische
onpartijdigheid belet natuurlijk niet dat hij als kunstenaar en theoreticus een onmiskenbare voorliefde
heeft voor kunstenaars met wier conceptie hij zich verwant voelt, en dat hij die voorliefde ook geregeld
laat blijken.
Negatief geformuleerd manifesteert Van Ostaijens conceptie zich in een grote mate van
afstandelijkheid tegenover ‘het empirische’, waaronder moet worden verstaan: individuele psychologie,
stemmingen, sentimenten en persoonlijke anekdotiek enerzijds5 en allerlei ‘toevallige’ - lokaal en/of
temporeel bepaalde - gegevens uit de buitenwereld anderzijds.6 Dit verklaart zijn enthousiasme over
de conceptie van Burssens' bundel Piano: Burssens slaagt er volgens hem immers in om de ‘lokale
voorstellingen’ (IV, 258) te overstijgen. En als, omgekeerd, het werk van de meeste Nederlandse
auteurs hem nauwelijks weet te boeien, dan is dat omdat in hun werk ‘de voorstelling [...] niet buiten
Zutphen,
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IV, 291. Verderop stelt Van Ostaijen dat Gilliams in De dichter en zijn schaduw ‘slecht met zijn Pegasus weet om
te gaan’ (IV, 292), waardoor er ‘vaak iets potsierliks [blijft] in het heerlikste gebaar van deze dichter.’ (IV, 292)
Zie ten slotte ook IV, 293.
IV, 291. Verderop heeft Van Ostaijen het over ‘de innerlike noodzakelikheid’ (IV, 292), ‘de lyriese drang’ (IV,
292), de ‘werkelike drang’ (IV, 292), ja ‘de fiziese drang’ (IV, 293 en 294) die naar zijn gevoel uit Gilliams' gedichten
spreekt.
IV, 292. In dezelfde lijn ligt een eerdere opmerking in een bespreking van een prozawerk van Max Jacob, waar
Van Ostaijen stelt dat alleen al Jacobs ‘denkwijze’ (IV, 198) zijn werk ‘poëties’ (IV, 198) maakt.
Een frappant voorbeeld daarvan is Van Ostaijens eerder besproken positieve beoordeling van Van de Woestijne.
In de conclusie bij zijn onderzoek naar de ‘belangstelling’ van Van de Woestijne, die zoals we hebben gezien (cf.
Deel II. Hoofdstuk 4.2.1.) diametraal aan de zijne tegengesteld is, schrijft Van Ostaijen dat ‘hoewel ik met dit
opsporen van de elementen der belangstellingssfeer van K. v. d. Woestijne tot doel had de differensen, die zijne
belangstelling van de onze scheiden, bloot te leggen, dit onderzoek geen waardeoordeel, in de zin van deze differensen,
impliceert.’ (IV, 360) Integendeel zelfs: in de hierbij aansluitende passage komt Van Ostaijen tot de slotsom dat
Van de Woestijne ‘op dit moment de sterkste is onder de vlaamse dichters’ (IV, 361).
Op Van Ostaijens afkeer voor alles wat met het ‘menselike’ - het persoonlijke, het individuele - te maken heeft,
komen we in 3. uitgebreider terug.
Zo'n ‘toevallige’ omstandigheid is ook de artistieke mode van het ogenblik. Zo stelt Van Ostaijen in ‘Henri Bruning
en Albert Kuyle’: ‘De dichter is, niettegenstaande het tijdvak. Een expressionisties dichter geldt in zover hij is,
niettegenstaande zijn expressionisme. Een dichter is belangwekkend juist door de elementen die aan het tijdvak
ontsnappen.’ (IV, 318) Van Ostaijen verwijt Kuyle dan ook te veel te hebben toegegeven aan een uiterlijke
‘expressionistiese mode’ (IV, 322). Een vergelijkbaar verwijt richt hij ook aan Floris Jespers: ‘Jespers a été trop
occupé par les récentes évolutions pour pouvoir se poser des problèmes picturaux d'une façon libérée du déterminé
temporaire et local.’ (IV, 239)
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Alkmaar of Gouda reikt’1. Dat Van Ostaijens voorstelling gekenmerkt wordt door het streven om zich
behalve boven het ‘lokale’ ook maximaal boven het tijdelijke te verheffen, blijkt uit zijn denigrerende
omschrijving van Bruning en Kuyle als ‘tijdvakdichters’ (IV, 316): de voorstelling van beide dichters
wordt ‘bijna uitsluitend door het tijdvak’ (IV, 316), dat wil zeggen door ‘de tijdelike idealen van [hun]
tijdgenoten’ (IV, 316), bepaald - iets wat hen door Van Ostaijen allerminst als een verdienste wordt
aangerekend.
Positief geformuleerd is Van Ostaijens conceptie een conceptie die gekenmerkt wordt door het
streven naar het bovenzinnelijke, het ideële en het absolute - ‘het zoeken naar transcendente waarden,
het vizioenaire’2. Zoals we in Deel II herhaaldelijk hebben kunnen vaststellen legt de late Van Ostaijen
een bijzondere voorkeur aan de dag voor een kunst die gemotiveerd wordt door wat we daar de
‘metafysiese drijfveer’ hebben genoemd.3 Die voorkeur komt ook in de opstellen van na 1923
herhaaldelijk tot uiting. Tekenend is bijvoorbeeld deze waarderende opmerking uit ‘Henri Bruning
en Albert Kuyle’: ‘In Maannacht b.v. bereikt Bruning met deze vier regels:
‘de zware trek van ons hart
naar de glinsterende maannacht-gletschers der Alpen,
naar de maannacht-meren daartussen verspreid,
bedelt over de heuvelen van ons land...’

een hoogte, die in de moderne lyriek, om het even waar, zelden werd bereikt.’4 Van Ostaijens
waardering berust op het feit dat in het geciteerde fragment sprake is van een verlangen naar wat,
letterlijk en figuurlijk, ‘verheven’ is - een verlangen naar een ‘andere’, ‘hogere’ wereld, die in de
bewuste verzen overigens wordt opgeroepen door middel van ‘natuurlijke verhevenheden’: de nacht,
de maan, gletsjers, een berglandschap.5 Van Ostaijen vindt in Brunings verzen een ‘kosmies’ aanvoelen
van het ‘heimwee van de nederlands-noordelike ziel’ (IV, 322) naar ‘de eeuwigheid van het
buiten-menselike’ (IV, 322) - een aanvoelen waarvan volgens hem trouwens ook Brueghels werk
getuigt.6 Met deze opmerking over Brueghel wijst Van Ostaijen vooruit naar zijn in dezelfde periode
als ‘Henri Bruning en Albert Kuyle’ geschreven opstel over deze schilder, met wiens conceptie hij
zich restloos lijkt te kunnen identificeren. Ook Brueghels werk wordt door de ‘metafysiese drijfveer’
gemotiveerd, en wil bij ons, in de empirie verstrikte mensen, het bewustzijn van het eeuwige wekken.
De ervaring van het werk van Brueghel is dan ook vaak van de aard van een ‘epifanie’: velen zijn
‘aan Breugel verschuldigd [...] dat hij hun een vlies voor de ogen
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IV, 258. Van dezelfde strekking is een opmerking als deze: ‘Certes, Van Wijngaerdt est un peintre hollandais. Il
l'est par l'anecdote, par tout ce qui n'est pas pictural. La mauvaise peinture, celle-là est toujours nationale.’ (IV, 305)
Zie in dit verband ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 117.
IV, 229. Cf. hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 4.2.1.
Cf. hierbij vooral Deel II. Hoofdstuk 2.2. en 2.4. en Hoofdstuk 4.1.
IV, 321. Zie bij deze passage ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 118; en J.C. van Aart, Kleursynesthesieën
in het werk van Paul van Ostaijen, 94-95.
Met name de nacht en de maan zijn zoals we zullen zien ook prominent aanwezig in de Nagelaten gedichten. In
‘Breugel’ heeft Van Ostaijen het trouwens over de ‘maanroep van het eeuwige’ (IV, 341; mijn cursief). Cf. in dit
verband ook J. Reynaert, Het mystieke bij Paul van Ostaijen, 56-58; E. Spinoy, Paul van Ostaijen, Nagelaten
gedichten, 7; en Deel II. Hoofdstuk 2.5.
Cf. IV, 322. Zie hierbij ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 118.
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wegnam, dat hij hun toonde wat hun tot dan onzichtbaar was’ (IV, 341). Wie ‘het Breugel-gebeuren’
(IV, 341) heeft ervaren, is dan ook
gans vervuld met de maanroep van het eeuwige en besloten - besloten - en wellicht even
snel vergeten, doch dat doet er voorlopig niet toe, wanneer de vonk reeds hoog sloeg
toch - met deze maanroep voortdurend te leven, besloten daarna [sic] te streven de dingen
alleen te zien naar hun samenhang met het eeuwige1.
Het verlangen naar het bovenzinnelijke zoals dat in het kritische proza van na 1923 wordt
gethematiseerd2 verschilt niet van het verlangen dat we in onze bespreking van ‘Het beroep van
dichter’ en ‘Modernistiese dichters’ hebben beschreven.3 Het is een verlangen naar absolute kennis,4
naar het in de aanschouwing presenteren van het ideële - kortom: naar ‘het
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IV, 341. Cf. hierbij ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 217. Andere kunstenaars met wier voorstelling
Van Ostaijen zich verwant voelt, zijn onder meer Paul Verbruggen en Gaston Burssens. Zo waardeert Van
Ostaijen dat Verbruggens ‘voorstellingswereld [...] wordt gekenmerkt door verlangens naar de primairste
geestelike goederen’ (IV, 210; zie ook verder aldaar) en bijgevolg ook door ‘een strakke vergeestelijking’
(IV, 210).
Het verlangen naar het bovenzinnelijke, dat een wezenstrek is van Van Ostaijens conceptie, is in zijn ogen
juist allerminst kenmerkend voor de Vlaamse volksaard. Van Ostaijen beklaagt zich daar ook herhaaldelijk
over, zo bijvoorbeeld in de ‘Notes sur Floris Jespers’, waar hij betreurt dat ‘nous n'avons pas la nostalgie
du lointain, ni cet esprit cérébral qui nourrit les débauches spéculatives.’ (IV, 231) Verderop in ditzelfde
opstel werkt hij deze bewering verder uit als volgt: ‘S'il faut s'en rapporter au récit d'Aristophane où il est
dit que l'homme, après avoir été coupé en deux, est déterminé par le désir de trouver son autre moitiè, nous
pouvons y ajouter, pour ce qui nous concerne, que c'est avec joie que nous renonçons à cette béatitude
métaphysique.’ (IV, 231; mijn cursief; zie verder ook ibidem 232). In hetzelfde opstel ergert hij zich aan
Floris Jespers' onbegrip voor ‘la simple possibilité spéculative d'un malaise métaphysique’ (IV, 234): Jespers
heeft volgens Van Ostaijen zelfs niet ‘l'aspect négatif d'un noyau spirituel’ (IV, 234).
In dezelfde lijn ligt ook Van Ostaijens gefrustreerde vaststelling dat zijn generatiegenoten blijk geven van
‘een totale verwaarlozing van het wijsgerige ten voordele van, kortheidshalve, het sociale, van het
kontemplatieve schouwen voor het aktivisties optreden, van het Rimbaudiaanse voor het Whitmaniaanse.’
(IV, 383) Zelfs hun religieuze belangstelling is volgens Van Ostaijen ‘veeleer menselik dan wel mysties
[...] meer de heilige Frans [...] dan wel Eckehardt en Böhme en Suso [...] Rerum Novarum meer [...] dan
het mysterie van het Godsbeeld in de kreatuur.’ (IV, 383) Net zoals in ‘Het beroep van dichter’ en de
voetnoot bij het derde Campendonkopstel blijkt Van Ostaijen het ‘filosofische’ hier vooral op te vatten als
datgene wat betrekking heeft op epistemologische en, vooral, metafysische vragen. (Cf. Deel II. Hoofdstuk
2.1. en 2.2.) De geciteerde passage is ook interessant omdat Van Ostaijen hier andermaal impliciet zijn
eigen ‘activisme’ uit de Sienjaal-tijd bestrijdt.
Overigens worden ook in het creatieve proza figuren opgevoerd die door een dergelijk niet te stillen verlangen
worden gekweld, zoals de ‘prins’ in ‘Het bosje’ (cf. III, 113) en de sirenen en hun toehoorders in ‘De sirenen’, een
schets uit de tweede reeks van de ‘Diergaarde voor kinderen van nu’. De sirenen voelen ‘een onbeschrijfelik
verlangen naar ruimte en een grondeloze treurnis’ (III, 312). Over hun toehoorders schrijft Van Ostaijen: ‘Zij echter
die eens hebben gehoord het fluiten van de sirenen hoog boven de stad, kunnen hun verlangen naar deze klacht in
hun verder leven niet meer bedwingen.’ (III, 312) Zie hierbij ook E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 131;
en P. Hadermann, Paul van Ostaijens grotesk panopticum, 230. In een brief aan Du Perron vergelijkt Van Ostaijen
zichzelf met een Argonaut - een zoeker naar het ‘Gulden Vlies’. (Brief van 9 november 1927, geciteerd in: G.
Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 886). Deze vergelijking echoot de metaforiek van de zoekende,
door een ‘maanroep’ aangelokte zeeman - een metaforiek die in de Nagelaten gedichten frekwent gebruikt wordt.
Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 2.2. en Hoofdstuk 4.1.
In de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’ spreekt Van Ostaijen dan ook van ‘het heimwee naar een vaderland van het
volmaakte weten’ (IV, 373; zie ook verder aldaar). Zie ten slotte ook IV, 305-306; en Deel II. Hoofdstuk 5.1.
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zichtbaar-maken van het transcendente’1. Van Ostaijen wil doorstoten naar een ‘plek’ buiten tijd en
ruimte, die hij op verschillende manieren metaforisch omschrijft - als ‘de Vaderstad van het
“Unbedingte” [...] de uiteindelike vaderstad, waar alles geruisloze muziek is’2, bijvoorbeeld, of als
‘het rijk waar het schouwen van het transcendente de geest aktieve rust is’3. Deze ‘plek’ is een radicale
‘andersheid’, en zal bijgevolg altijd onbereikbaar blijven: ze ligt niet binnen de ‘limites des sciences
positives’4. Het streven ernaar is bijgevolg, vanuit het standpunt van het (gezond) verstand, het najagen
van een ‘chimère’ (IV, 232).
Hiermee keren we terug naar de kantiaanse problematiek die we in Deel II hebben behandeld. Het
‘kritische’ uitgangspunt dat we daar bij de Van Ostaijen van 1922-1923 hebben aangetroffen, blijkt
een ‘definitieve’ verworvenheid te zijn. Ook uit het kritische proza van na 1923 valt immers op te
maken dat Van Ostaijen, met Kant, gelooft dat het domein van wat in de aanschouwing gegeven kan
worden - het domein van het kenbare - onherroepelijk begrensd is,5 maar dat dit niet kan beletten dat
wij er oprecht naar verlangen om de grens van het kenbare te overschrijden:
Het weten om de hopeloosheid van het willen wordt niet begeleid door het verleggen in
het geloof van de korrektuur van dit bewustzijn, maar wel door het bewustzijn dat,
éenmaal deze kennis gekonstateerd, zij verder op het imperatieve zonder invloed blijft.6
Steeds opnieuw worden we verlokt door de sirenenzang van het ‘andere’7 en proberen we het te vatten,
ook al loopt elke poging daartoe onvermijdelijk uit op een mislukking en het daaraan verbonden besef
van onze ‘volstrekte onmondigheid’8. Het ‘kritische’ bewustzijn dat
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IV, 230. Zie ook IV, 225 en 372.
IV, 228. Ook in ‘Self-defence’ spreekt Van Ostaijen van ‘de uit-eindelike vaderstad’ (IV, 326), wat een metaforische
omschrijving van ‘het eeuwige’ (IV, 326) blijkt te zijn.
IV, 228. Zie hierbij ook J. Reynaert, Het mystieke bij Paul van Ostaijen, 56; en P. Hadermann, Paul van Ostaijens
grotesk panopticum, 231.
IV, 233. Zie hierbij ook J. Reynaert, Het mystieke bij Paul van Ostaijen, 59.
Ook in het late kritische proza beklemtoont Van Ostaijen keer op keer de begrensdheid en relativiteit van onze
kennis, een (‘negatief’) inzicht dat onlosmakelijk verbonden is aan het (‘positieve’) bewustzijn ‘qu'il y a de
l'imprésentable’. Zo in ‘Gaston Burssens’: ‘Wij varen met de “Majestic”, doch kennen zijne mechaniek niet.’ (IV,
260; zie ook verder aldaar) In ‘Hubert Dubois’ heeft hij het over ‘de “Ahnung” naar een plus op deze wereld, een
plus waarvan wij verder niets weten’ (IV, 352). En in de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’ stelt hij dat over de dichter
‘de zware schaduw van de betrekkelikheid zijner kennis’ (IV, 373) ligt. Zie in dit verband ook A.T.W. Bellemans,
Poëtiek van Paul van Ostaijen, 4; en A. Westerlinck, Een visie op Paul van Ostaijen, 228.
IV, 260; zie verder ook aldaar. Vergelijk hiermee: Deel II. Hoofdstuk 2.2. en Hoofdstuk 4.1. en 4.2.1. Dat
Van Ostaijen zich hiervoor ook in de late kritische geschriften op Kant blijft beroepen, hadden we gezien
in Deel II. Tot besluit 1.
Zie hierbij b.v. het Brueghelopstel, waar Van Ostaijen spreekt van ‘de maanroep van het eeuwige’ (IV, 341). Het
woord ‘maanroep’ is dubbelzinnig: ‘een roep die ons (aan- of ver)maant’, ofwel ‘een roep van de maan’. In elk
geval bevat het woord twee motieven die geregeld terugkeren in de Nagelaten gedichten: een ‘onaardse’ lokroep,
en de maan. Over het Brueghelopstel zie in dit verband ook J. Reynaert, Het mystieke bij Paul van Ostaijen, 57.
Zie verder onze lectuur van ‘Facture baroque’ (Hoofdstuk 3.1.). Zie ten slotte ook V. Brunclair, Im memoriam Paul
van Ostayen, 162.
IV, 322. Zie bij de geciteerde passage ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 119; en J.C. van Aart,
Kleursynesthesieën in de poëzie van Paul van Ostaijen, 95. Hetzelfde steeds gefrustreerde streven vindt Van Ostaijen
ook bij Hubert Dubois: ‘Hier bij Dubois is er voortdurend deze dolle droom dat “andere” te benaderen, het te geven’
(IV, 352). Het adjectief ‘dolle’ suggereert dat de ‘droom’ nooit in vervulling zal gaan. Zie bij deze passage ook
A.T.W. Bellemans, Poëtiek van Paul van Ostaijen, 55. Zie ten slotte ook A. Westerlinck, Een visie op Paul van
Ostaijen, 229.
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we onherroepelijk opgesloten zijn in het empirische impliceert voor Van Ostaijen niet dat wij ons
goedschiks bij die toestand moeten neerleggen, wel integendeel. Van Ostaijens sympathie gaat dan
ook uit naar mensen die, in het volle bewustzijn van de vergeefsheid van hun verzet, toch gehoorzamen
aan ‘het imperatieve’ om tegen dit ‘ingesperd-zijn’ in opstand te komen - die, om zo te zeggen, ‘aan
de tralies rukken’.1 Van Ostaijen vindt deze koppeling van kritische nuchterheid en ‘bevlogen’
metafysisch verlangen onder meer terug in deze retorische vraag uit Scheerbarts Nilpferderoman:
‘Findest du es so angenehm, wie Maden unter einer Käseglocke herum zu spazieren?’2 De situatie
van de mens is in Van Ostaijens ogen dus kennelijk te vergelijken met de machteloze opgeslotenheid
van maden in een kaasstolp. Het bewustzijn van die toestand, die hij als allerminst ‘angenehm’ blijkt
te ervaren, leidt tot onrust en opstandigheid - in Van Ostaijens woorden: het ‘beweegt zich niet vrij
van alle ressentiments tegen haar’ (IV, 260).
De door Van Ostaijen geprefereerde artistieke conceptie wordt dus wezenlijk gekenmerkt door de
combinatie van een even oprecht als ‘natuurlijk’ metafysisch verlangen3 en een lucide bewustzijn van
de onrealiseerbaarheid van dat verlangen - een bewustzijn dat hij in ‘Gaston Burssens’ als de
‘konstatering van het uitkomstloze’4 omschrijft. Elders in
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Van Ostaijen verklaart zich dan ook herhaaldelijk solidair met de ‘onrustigen’, de ‘opstandigen’ en de
‘hemelbestormers’. In ‘Notes sur Floris Jespers’ betreurt hij dat de Vlamingen ‘le jeu des révoltes’ (IV, 231) hebben
afgeleerd. In ‘Gaston Burssens’ prijst hij Piano als ‘een van de meest bewuste uitdrukkingen’ van de metafysische
‘onrust’ (IV, 261). Verderop in ditzelfde opstel noemt hij onze ‘ziel’ de ‘draagster [...] van onze universele onrust’
(IV, 263). Ook zijn eigen ‘houding’ wordt wezenlijk door ‘onrust’ gekenmerkt: ‘Ik ben in-onrustig’ (IV, 328; zie
ook verder aldaar). En in ‘Marsman of vijftig procent’ verwijst hij naar het homerische verhaal van de reuzen
Ephialtos en Otos, die oorlog voerden tegen de goden (cf. IV, 388), en naar Aristofanes' verhaal uit het Symposion
over de oorsprong van de geslachten, als een straf voor de hybris van de mensen die ‘ten hemel op, tegen de goden
in’ wilden. (IV, 388; vergelijk hiermee: IV, 231) Zie in dit verband ook E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd,
146.
Van Ostaijens solidariteit met dergelijke opstandelingen ‘tegen-beter-weten-in’ verklaart ook zijn sympathie voor
de op absolute kennis gerichte ‘lutte constante’ (IV, 306) die hij in Rembrandts werk terugvindt. Rembrandt verschilt
hierdoor van de expressionistische schilders, die zich immers beperken tot de vaststelling van ‘notre impuissance
à la conquérir’ (IV, 306). Rembrandts werk heeft hierdoor dan ook een tragische grootheid, dat van de expressionisten
niet: ‘C'est toute la différence entre le mélodrame et la tragédie.’ (IV, 306)
IV, 259-260. Van Ostaijen citeert uit het hoofd. Het citaat luidt letterlijk: ‘es ist kein erhebendes Gefühl, in dieser
leeren Käseglocke wie eine Made dazusitzen’ (cf. IV, 260n). Zie bij deze passage verder ook P. Hadermann, Het
vuur in de verte, 304-305.
De ware dichter is volgens Van Ostaijen dan ook hij wiens schrijven gemotiveerd wordt door de ‘metafysiese
drijfveer’: ‘De dichterschap behoort tot de biologie van sommige geesten en iemand schrijft enkel omdat hij het
niet laten kan. (Zij die net zo goed niet dan wel kunnen schrijven, zij die buiten het “ananke” staan, deden dan ook
best het te laten).’ (IV, 259) Vergelijk hiermee: Deel II. Hoofdstuk 2.2. en 2.4. en Hoofdstuk 4.2.2.
In Deel II. Hoofdstuk 4.2.3. hadden we al gezien dat Van Ostaijen in ‘Modernistiese dichters’ precies de kunst die
door deze ‘metafysiese drijfveer’ wordt gemotiveerd als de ‘echte’ moderne kunst beschouwt - waarmee hij anticipeert
op de stelling van Lyotard uit Le postmoderne expliqué aux enfants die als ‘motorisch moment’ van dit proefschrift
heeft gefungeerd. Dezelfde overtuiging keert ook terug in zijn bespreking van Paul Verbruggens De voorhof.
Verbruggen is immers ‘modern waar zijn voorstellingswereld [...] wordt bepaald door verlangens naar de primairste
geestelike goederen.’ (IV, 210) Over Lyotards stelling zie Bij wijze van inleiding, Deel I. Hoofdstuk 3.3. en Hoofdstuk
4.2.
IV, 259. In ‘Breugel’ spreekt hij van ‘een platonies-pessimisties aanvaarden van het uitkomstloze’ (IV, 341). En
in ‘Self-defence’ omschrijft hij zijn ‘levensbeschouwing’ (IV, 329) als ‘een pessimistiese’ (IV, 329). Zie hierbij
ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 217; en V. Brunclair, In memoriam Paul van Ostayen, 158-159.
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ditzelfde opstel stelt hij dan ook dat in zijn voorstelling, die hij ook bij Burssens meent te kunnen
terugvinden, ‘het bewustzijn om het uitkomstloze en de drang van het imperatieve zich blijven
begeleiden als de schaduw het ding.’1 Vandaar ook deze beroemde formule uit de ‘Gebruiksaanwijzing
der lyriek’:
Uit het heimwee naar een vaderland van het volmaakte weten en uit het besef om de
ijdelheid van elk menselike pogen daarheen, uit dezelfde dubbele oorzaak van verlangen
en machteloosheid die wekster is van het gebed, spruit de poëzie.2
Dat Van Ostaijen de spanning tussen het onstilbare verlangen naar het bovenzinnelijke en het inzicht
in de onvervulbaarheid van dat verlangen als een wezenskenmerk van zijn conceptie beschouwt,
verklaart ook waarom hij elders ‘de lyriese drang’ (IV, 261) als ‘een “spijts alles”’ (IV, 261) omschrijft.
De beweging waartoe deze drang aanleiding geeft, is op het eerste gezicht - en geheel anders dan
bij de bewegingen die kenmerkend waren voor Het Sienjaal - een louter ‘ondoelmatige’ en ‘nutteloze’
beweging: een ‘opstijgen’ dat per definitie tot een ‘terugval’ veroordeeld is, een streven dat nooit tot
een ‘resultaat’ zal leiden.3 Zoals we in Deel II hebben gezien bezit deze beweging echter juist door
haar ‘primaire’ ondoelmatigheid een ‘secundaire’ doelmatigheid: ze wekt immers het bewustzijn dat
er ‘iets’ is dat ontsnapt. Dit
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IV, 260. Zie ook IV, 261.
IV, 373. Eerder al had Van Ostaijen dit heimwee omschreven als ‘het heimwee naar zulke zuivere wet die,
in de schoot van deze aarde, ook de kristallen vormt.’ (IV, 371) Verderop noemt hij ‘de lyriese emotie [...]
een negatie van de pessimistiese wereldvoorstelling die, mij schijnt het, alleen haar in haar diepste diepten
mogelik maakt.’ (IV, 374; vergelijk hiermee: IV, 261) Ook hier thematiseert Van Ostaijen dus dezelfde
onoplosbare spanning tussen een niet aflatend verlangen naar het ‘andere’ en het ‘pessimistische’ bewustzijn
van de ongrijpbaarheid ervan. Omdat het verlangen steeds weer de kop opsteekt, vormt het een ‘negatie’
van het pessimisme.
In ‘Henri Bruning en Albert Kuyle’ stelt Van Ostaijen dat de ware poëzie ontstaat uit ‘het zoeken naar een
evenwicht tussen het verlangen en het a-priories ware’ (IV, 316). Dit is volgens Van Ostaijen ‘een klassieke
houding’ (IV, 316). Een ‘romantiese’ houding, daarentegen, ziet geen onoplosbare spanning ‘tussen het
verlangen en het ideëel-gegevene’ (IV, 316), maar gaat integendeel uit van een ‘gewaande identiteit van
beide’ (IV, 316). Daarmee veroordeelt Van Ostaijen andermaal impliciet de transcendentale illusie
(‘gewaande’) waarop zijn poëzie uit de Sienjaal-tijd berustte. Over Van Ostaijens gebruik van de term
‘romantisch’ zie ook Deel II. Hoofdstuk 2.4. Zie ten slotte ook A.T.W. Bellemans, Poëtiek van Paul van
Ostaijen, 4; en R.L.K. Fokkema, Het belang van Paul van Ostaijen.
Cf. hierbij Van Ostaijens notitie in ‘Self-defence’ over de ‘Armoede’, die een armoede moet zijn ‘ter wille van haar
zelve’ (IV, 335): ‘deze armoede’ ziet ‘in haar eigen volmaking als armoede en dit alleen ter wille van haar zelve,
haar zin […]. Zij aanvaardt het uitkomstloze en nochtans streeft zij naar deze volmaking die, naar Franciscaner, de
tol van de uitkomst betaalt. In schijn loopt zij parallel met de franciscaner armoede, in zover zij beide naar hare
volmaking streven, doch voor de poort van het Loon, valt de schijn weg, want deze armoede geloofde niet aan het
Loon.’ (IV, 335) Hoewel de armoede dus niet anders dan ‘transcendent doelloos’ (IV, 335) kan worden genoemd,
is ze toch ‘het laatst bereikbare’ (IV, 335). Anders dan de franciscaner armoede wordt ze gekenmerkt door een
‘pessimisties aanvaarden’ (IV, 335) en gelooft ze bijgevolg niet dat ze tot een ‘resultaat’ zal leiden. In Van Ostaijens
woorden: ‘Wat de Franciscaner middel is, is deze doel.’ (IV, 335) Ook hier wijst Van Ostaijen dus impliciet zijn
eigen naïeve, illusoire ‘idealisme’ uit de Sienjaal-tijd af. Zoals we hebben gezien geloofde Van Ostaijen toen nog
wél dat het opofferen van de zinnelijkheid kon bijdragen aan de ‘Verwirklichung’ van het ideële. Cf. hierbij Hoofdstuk
1.
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telkens weer te kort schietende ‘gebaar’ hebben we geïdentificeerd als de ‘geste’ van het verhevene.1
Door het maken van deze ‘geste’ slagen we erin om op het ‘andere’ te alluderen - om het, als het niet
gepresenteerd kan worden, dan toch ten minste voelbaar te maken.
Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien wordt dit ‘reiken’ dat nooit een ‘be-reiken’ wordt,
in een groot aantal Nagelaten gedichten gethematiseerd én op uiteenlopende manieren ‘nachvollzogen’2.
Dit gebeurt trouwens ook in het late creatieve proza. Beekman wijst in dit verband onder meer op de
‘circular movement of never ending striving’3 in de ‘korte vertellingen’ ‘Aquarel’ en ‘Merkwaardige
aanval’. ‘Aquarel’ vertelt in kort bestek het merkwaardige verhaal van vingers die het onvervulbare
verlangen koesteren om ogen te worden en zo hun beperkingen te overstijgen. Van Ostaijen noemt
de vingers dan ook ‘idealisten van het overvoeren van het geestelike in het opperzintuiglike’ (III, 99).
Onvermijdelijk volgt op elk pogen om ‘dit verlangen te ontwaken over het bepaald-zijn’ (III, 99) te
realiseren een ‘mislukken’ (III, 99). Immers: ‘Vingers zijn steeds vingers geweest. Zij zullen het
oranje nooit drinken en nooit strelen het mauve.’ (III, 99). Dit belet echter niet dat zij zich toch tegen
hun beperkingen blijven verzetten en de grijpende beweging maken naar wat altijd ongrijpbaar moet
blijven: ‘Toch dat spijts zwakte het oproer is. Dat mijn vingers even mochten trillen, kort, in de
waanvoorstelling labiel te zijn en op weg naar het verwezenliken van hun begeerte.’4 In ‘Merkwaardige
aanval’ (III, 101-103) beschrijft Van Ostaijen de mislukkende poging van een ‘karmijnrood’ vlak (op
een schilderij?) om een roze vlak in de buurt op te slokken. De laatste zin van deze ‘vertelling’
beschrijft de terugkeer naar de uitgangspositie, zodat kan worden verwacht dat de ‘aanval’ zal worden
herhaald en opnieuw zal mislukken, etcetera.5 Andermaal wordt zo een onoplosbare spanning
opgeroepen
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Reeds in Deel II hebben we herhaaldelijk op Van Ostaijens bijzondere voorkeur voor deze ‘geste’ gewezen.
Herinneren we hierbij aan de verwijzing naar de ‘ondoelmatige’ praxis van Socrates en Franciscus in ‘Het beroep
van dichter’ (cf. III, 250; en Hoofdstuk 2.2. en 2.4.), en van Anaïs in de naar haar genoemde groteske (cf. III, 100;
en Hoofdstuk 4.2.2.). Van dezelfde aard is de hierboven beschreven ‘Armoede’, die immers ‘zonder enige hoop op
uitkomst’ (IV, 335) is. Zie verder ook Deel II. Ter inleiding 2.2., Hoofdstuk 2.2. en 2.4. en Hoofdstuk 5.1. Over de
‘geste’ van het verhevene zie Deel I. Hoofdstuk 1.3., Hoofdstuk 2.4.2. en Hoofdstuk 3.1. De houding van de late
Van Ostaijen tegenover de Franciscusfiguur lijkt dus niet zonder ambivalenties te zijn: enerzijds is deze figuur voor
hem kennelijk nog te veel verbonden met het illusoire activisme van het humanitarisme en met de hoop op een
positief ‘geenzijds’; anderzijds blijkt hij wel Franciscus' op het bovenzinnelijke gerichte praxis te appreciëren.
Cf. hierbij inzonderheid Hoofdstuk 3.1.1. Zie in dit verband ook Beekman: ‘The desire to penetrate into a paradigmatic
realm and the knowledge of perpetual failure which, nevertheless, cannot kill the urge to try, is a theme basic to
most of Van Ostaijen's later poetry’ (Homeopathy of the Absurd, 147).
E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 146. Beekman en Borgers wijzen er trouwens allebei op dat de thematiek
van ‘de levenslange frustratie’ ook kenmerkend is voor een groot aantal van de grotesken. (Ibidem 35-36; G. Borgers,
Paul van Ostaijen. Een documentatie, 517) Zie voorts ook H.A. Gomperts, Van Ostaijen, 124.
III, 99. Over ‘Aquarel’ zie verder E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 146-147. Het woord ‘vingers’ is voor
Van Ostaijen trouwens wel vaker met de connotatie ‘verlangen’ verbonden. In de ‘Open brief aan Jos. Léonard’
schrijft hij, in zijn verdediging van de typografie van Bezette stad: ‘ik schrijf VIngers. Zeer grote VI en gewone
“ngers”. [...] Hier is de klinker waardedrager. I groot bedoelt uitdrukken de scherpte van het begeren in grijpende
vingers’ (IV, 159). Zie in dit verband ook gedichten als ‘Zo ook gaat de geliefde’ (II, 203), ‘Geologie’ (II, 216) en
‘Polonaise’ (II, 232). Zie ten slotte ook H. Uyttersprot, Kanttekeningen bij Paul van Ostaijen en het Verzameld
Werk, 149-150, E.M. Beekman, Blue Skiff of the Soul, 110; id., The Universal Hue, 57; en Hoofdstuk 3.1.1.
Cf. hierbij Beekman: ‘In terms of Bewegung, the poëma is circular. The last line [...] instantly evokes the first [...]
and in no way prevents a recurrence of carmine's attack.’ (Homeopathy of the Absurd, 142)
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- een eindeloos ‘agiteren’. Op een derde ‘korte vertelling’ gaat Beekman slechts kort in, ook al sluit
zij thematisch heel goed bij de zo-even besproken ‘poëmata’ aan. Bedoeld is ‘Anaïs’, een tekst die
we al in Deel II beter hebben leren kennen. Het ‘verhaal’ is bekend: de mannequin Anaïs gooit zonder
enige aanwijsbare reden of bedoeling haar karige maandloon door het raam. Zij stelt daarmee een
‘gebaar’ dat eveneens gekenmerkt wordt door een onoplosbare innerlijke ambivalentie. De handeling
wordt voltrokken in het ‘pessimistische’, lucide berusten in het ‘uitkomstloze’ ervan. Tegelijk behoudt
Anaïs door haar opstandige gebaar ten minste het perspectief op een (weliswaar onbereikbare)
‘uitkomst’: ‘Duidelijk is de wanklank tussen de psychiese vooruitzetting tot deze daad - berusten en de daad zelve die is een positief oproer met hoop op uitkomst door het oproer.’1
Dit brengt ons bij de opdracht die Van Ostaijen zichzelf als kunstenaar oplegt: ‘het uitdrukken van
het niet bepaalde.’2 Het spreekt vanzelf dat de waardering van de kunstenaar en theoreticus Van
Ostaijen vooral uitgaat naar kunstenaars die in die opdracht slagen. Zo'n kunstenaar die door middel
van zijn kunst ‘het transcendente zichtbaar maakt’ (IV, 225) is volgens Van Ostaijen Oscar Jespers.
Zo schrijft Van Ostaijen naar aanleiding van Jespers' beeld ‘De pottedraaier’: ‘De beitel graaft ons,
nog op de wijze van bijna oer-stoffelike verhoudingen, het transcendente bloot.’ (IV, 224) We moeten
ons daarbij echter niet voorstellen dat het transcendente zélf in de aanschouwing wordt gegeven - dat
het gepresenteerd wordt, tot aanwezigheid wordt gebracht. Het wordt enkel voelbaar gemaakt. Als
in Jespers' werken het transcendente ‘dwingend aanwezig’ (IV, 225) is, dan is dat enkel doordat deze
werken aanleiding geven tot ‘het aanvoelen van het wonderbaar-goddelike’3. Dit aanvoelen wordt
opgewekt door de vorm van het kunstwerk,4 die door haar doelbewust
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III, 100. Zie hierbij ook E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 147; en Deel II. Hoofdstuk 4.2.2. Een andere
‘oproerige’ figuur uit het creatieve proza is Jozef Latour, de hoofdfiguur uit ‘De gehouden hotelsleutel of de kleine,
domme daad’. (Cf. E.M. Beekman, o.c., 147; en P. Hadermann, Paul van Ostaijens grotesk panopticum, 228-229)
IV, 399. Deze zinsnede is afkomstig uit een enthousiast lovende passage over Marsmans gedicht ‘Salto mortale’.
Uit dit gedicht spreekt volgens Van Ostaijen immers ‘de herinnering daaraan, dat de poëzie [...] geleid wordt door
deze grote drift een zelfde bepaald-zijn als dit van de muziek te bereiken, roekeloos alleen nog naar dit ene te streven:
het uitdrukken van het niet bepaalde.’ (IV, 399; zie ook Herman Verhaar, Professor in lyriek) In ‘Oscar Jespers’
verklaart Van Ostaijen zich akkoord met de ‘uitdrukking van Däubler’ dat ‘het “zichtbaar-maken van het
transcendente” [...] het wezen der kunst is.’ (IV, 225; zie ook IV, 79, 230, 277 en 372; over de herkomst van het
Däublercitaat en Van Ostaijens gebruik ervan in zijn hele werk zie P. Hadermann, Het vuur in de verte, 227-228;
en J. Reynaert, Het mystieke bij Paul van Ostaijen, 43). In ‘Notes sur Floris Jespers’ geeft Van Ostaijen blijk van
zijn sympathie voor een kunst die probeert ‘de mettre la chimère en cage’ (IV, 232). En in het door Jean Laenen
afgenomen interview lezen we dat ‘lui et les poètes de son groupe tâchaient d'exprimer l'infini dans leurs poèmes’
(IV, 523). Vergelijk hiermee: Deel II. Hoofdstuk 2.1. en 2.2. Zie ten slotte ook P. Hadermann, Het vuur in de verte,
296f; H. Uyttersprot, Kanttekeningen bij Paul van Ostaijen en het Verzameld Werk, 144; en J.C. van Aart,
Kleursynesthesieën in de poëzie van Paul van Ostaijen, 93-94.
IV, 225. Mijn cursief.
In ‘Oscar Jespers’ spreekt Van Ostaijen dan ook de overtuiging uit dat er een ‘koïncidens’ is ‘van het
formeel-opgeloste met het “zichtbaar-maken van het transcendente”’ (IV, 225). Zie in dit verband ook ‘Karel van
den Oever II’, waar Van Ostaijen schrijft: ‘direkt gegeven is alleen het formele en alleen langs de weg van het
formele kan de hoorder het metafyziese bereiken.’ (IV, 363) En verder: ‘Alleen langs het formele loopt der sterren
baan.’ (IV, 367; zie ook verder aldaar) Het formeel geslaagde gedicht herinnert dan ook aan het ‘Sesam open u’
(IV, 371) van Ali Baba en aan het lied van de sirenen uit het naar hen genoemde prozastukje. Zie in dit verband
verder ook IV, 362 en 367. Terecht schrijft Van Aart: ‘het gedicht [verwijst] met name door zijn vormgeving, zijn
subtiele structuur, niet naar iets in de gegeven werkelijkheid, maar roept in en door de eigen manier van zijn iets
onzegbaars op.’ (Kleursynesthesieën in de poëzie van Paul van Ostaijen, 94) Zie ten slotte ook A.T.W. Bellemans,
Poëtiek van Paul van Ostaijen, 28.
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georchestreerde ‘muziekaliteit’1 de recipiënt moet ‘doen aankloppen aan de poort van de uiteindelike
vaderstad, waar alles geruisloze muziek is.’2 De mate waarin het kunstwerk daarin slaagt, bepaalt in
Van Ostaijens ogen of het al dan niet als een ‘groot’ kunstwerk mag worden beschouwd: ‘Tous les
manuels seraient à recomposer d'après une valorisation de cet ordre: oui, celui-là est le plus grand
qui retient le plus de transcendance dans son oeuvre.’ (IV, 288)
Mag een kunstwerk erin slagen om het ‘onbepaalde’ voelbaar te maken, dan nog blijft de gevoelde
transcendentie natuurlijk een ‘lege’ transcendentie - een irreële, want onpresenteerbare en bijgevolg
onherroepelijk afwezige ‘andersheid’. Voor ons mensen kan het bovenzinnelijke nooit meer zijn dan
een ‘Place Blanche’ (II, 15), een ‘volle leegte’ (II, 12), een ‘nihil’ (II, 10-11): ‘achter de poort, waar
zij goud vermoeden, is er feitelik niets, absoluut niets’3. Dit betekent dan weer geenszins dat het
bewustzijn van en het verlangen naar het transcendente hooghartig genegeerd mogen worden. Net
als in eerdere theoretisch-kritische geschriften ergert Van Ostaijen zich in de opstellen van na 1923
dan ook geregeld aan het ‘pseudorationalisme’ dat alles wat het metafysische aangaat zonder meer
van de hand wijst.4 Een dergelijke bekrompen redelijkheid, die zich met een artistiek streven dat het
transcendente ‘zichtbaar’ wil maken vanzelfsprekend niet in overeenstemming laat brengen, treft hij
tot zijn grote frustratie aan bij de meeste van zijn landgenoten: ‘Nous n'essayons pas de mettre la
chimère en cages; puisque la chimère n'existe pas, pourquoi faire des cages?’5
De hierboven beschreven ‘beweging’ is ook de beweging van de taal, die immers gekenmerkt wordt
door een onherroepelijk gefrustreerd ‘vouloir-dire’: de taal probeert ‘iets’ uit te drukken, maar dat
‘iets’ is ertoe gedoemd om zelf afwezig te blijven. Ook de uitdrukking
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IV, 228. Van Ostaijen stelt in ‘Oscar Jespers’ dat de muziek weliswaar de meest geëigende kunstvorm is om het
‘onbepaalde’ uit te drukken, maar dat andere kunstvormen in hun hoogste uitingen ook de daartoe vereiste
‘muziekaliteit’ bezitten. (Cf. IV, 228; zie in dit verband ook H. Uyttersprot, What's in a name? Schmoll en Scheerbart,
70; en J.C. van Aart, Kleursynesthesieën in de poëzie van Paul van Ostaijen, 93-94) Dit verklaart waarom de poëzie
voor Van Ostaijen ‘de la musique avant toute chose’ (IV, 289) moet zijn. Zie hierbij verder ook IV, 399; H.
Uyttersprot, Kanttekeningen bij Paul van Ostaijen en het Verzameld Werk, 144; en E. Spinoy, Paul van Ostaijen,
Nagelaten gedichten, 4.
IV, 228. Dezelfde gedachte keert terug in ‘Self-defence’: ‘Iedereen heeft een hem eigene manier aan de poort van
de uit-eindelike vaderstad aan te kloppen. [...] Maar op het kloppen aan de poort van het eeuwige komt het aan.
Alleen dit heeft waarde. De rest is bijzaak.’ (IV, 326) Zie verder ook IV, 362-363; en J.C. van Aart,
Kleursynesthesieën in de poëzie van Paul van Ostaijen, 95.
IV, 371. Reynaert noemt de ‘mystiek’ van de laatste Van Ostaijen dan ook ‘een soort mystiek “van den niet”’ (Het
mystieke bij Paul van Ostaijen, 61). Zie in dit verband verder ook A. de Roover, Paul van Ostaijen, 51; P. Hadermann,
De kringen naar binnen, 163; en C. Offermans, Tegengif, 145.
Vergelijk hiermee onder andere Deel II. Hoofdstuk 2.2. en Hoofdstuk 4.1.
IV, 232. Vergelijk hiermee zijn spot met de Vlamingen-Atupaliërs omdat ze al te zeer ‘praktiese mensen en ook
positivisten’ zijn. (III, 248; zie ook Deel II. Hoofdstuk 2.2.) Dezelfde laag-bij-de-grondse geestesgesteldheid spreekt
volgens Van Ostaijen ook uit de Belgische overheidspolitiek tegenover de kunst: de Belgische staat moedigt alleen
kunstuitingen aan ‘qui ne sortent pas des limites des sciences positives.’ (IV, 233)
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schiet bijgevolg per definitie te kort1 en gaat, voor wie zich hiervan bewust is, onvermijdelijk gepaard
met ‘wanhoop’2, frustratie en melancholie - het bij Van Ostaijen eerder al gesignaleerde ‘heimwee’
naar het ‘voortalige ding’.3 Dit verklaart ook de moeite die het Van Ostaijen kost om effectief de stap
naar de uitdrukking te zetten. Spreken en schrijven scheppen immers onvermijdelijk een afstand
tegenover datgene waarover gesproken en geschreven wordt. Iets uitdrukken is het verliezen. Voor
de dichter die dit beseft - in Van Ostaijens ogen de ‘ware’ dichter - is het schrijven dan ook geen
probleemloze en eenduidig plezierige bezigheid: voor hij tot schrijven kan komen moet hij een
onlustgevoel overwinnen dat zich nog het beste als ‘weerzin’ laat omschrijven. Het is deze ‘moeite’
waarover Van Ostaijen het heeft in een van de schaarse directe verwijzingen naar de biografie die in
zijn werk zijn terug te vinden - een verwijzing die hij overigens direct verruimt van het individuele
tot het algemene:
Nadat wij elkaar gedurende zeven jaar niet hadden gezien, was een der eerste bemerkingen
van mijn broer: gij hebt iets van moeite rond de mond, alsof gij een spraakgebrek hebt.
(Dit, beste Stan, is voor mij een der meest geruststellende verklaringen geweest die ik
ooit heb gehoord: de dichter spreekt alsof het er niet uit wil).4
Het is de utopie van Van Ostaijens dichterschap om de kloof tussen de uitdrukking en het uitgedrukte
te dichten. Het onbereikbare perspectief van zijn schrijven is het finale samenvallen van woord en
ding, het teken en het betekende, dat dan ‘hersteld’ wordt in zijn pure, ‘oorspronkelijke’ aanwezigheid:
het Woord is Vlees geworden. Elk gedicht van de dichter is een - bij voorbaat tot mislukken gedoemde
- poging om deze utopie te verwezenlijken: ‘wanneer hij spreekt is het niet uit zijn volheid - in de
ogenblikken van volmaakte volheid dicht hij niet - doch wel uit zijn verlangen naar deze volheid’5,
net zoals
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In de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’ spreekt Van Ostaijen dan ook van ‘de hopeloosheid van elke menselike
poging naar het zich-veruiterliken’ (IV, 373). En in het interview met Jean Laenen noemt Van Ostaijen de middelen
van de poëzie ‘des moyens (les mots et les rhythmes) reconnus, hélas! insuffisants.’ (IV, 523) Zie in dit verband
verder ook J. Prins, Unreal Cities, 71; en E.M. Beekman, The Universal Hue, 46-47.
‘de wanhoop die spruit uit het besef dat de uitdrukking reeds een verraad, een vervorming is van het aangevoelde’
(P. Hadermann, De kringen naar binnen, 157).
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 4.1. en Deel II. Hoofdstuk 1.3. Beekman wijst dan ook terecht op de ‘undertow of
discontent in Van Ostaijen's later poetry and prose’, die hij eveneens met Van Ostaijens frustratie over de taal in
verband brengt: ‘Van Ostaijen's awe of the innocent, virginal simplicity of the infinite riches of the world's phenomena
forced upon him the sad realization that language is incommensurable with reality.’ (Homeopathy of the Absurd,
123; zie ook ibidem 19)
IV, 329. Zie in dit verband ook de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’: ‘de dichter is, in tegenstelling met de
rederijker, iemand die zeer moeilik spreekt’ (IV, 372). Van Ostaijens mededeling dat hij slechts met grote
moeite ‘zum Ausdruck hin’ komt, wordt overigens door getuigenissen bevestigd. (Cf. hierbij onder meer
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 439; en F. Francken, Paul van Ostayen voor en na de
oorlog, 166) Zie ten slotte ook Ter inleiding 1.
IV, 372. De ervaring van deze ‘volheid’ wordt door Van Ostaijen herhaaldelijk vergeleken met de mystieke extase.
Daarom noemt hij de lyriek meer dan eens ‘een zwakkere vorm van de ekstase’ (IV, 374; zie ook verder aldaar; en
IV, 318). Omgekeerd is de extase ‘de limiet van het gedicht’: ‘Waar die limiet bereikt zou worden, is het gedicht
geen gedicht meer. Wat die extase is, laat zich verder niet uitdrukken, alleen ervaren.’ (J.J. Oversteegen, Vorm of
vent, 172)
Het is overigens de centrale these van Prins' artikel over Bezette stad dat het geheime middelpunt, het onbereikbare
streefdoel waar deze gedichten naar verwijzen, een soort van ‘mystiek nulpunt’ is - een ‘Oorsprong [...]/ zonder
woorden’ (II, 149), een ‘individuum ineffabile’: ‘Paul van Ostaijen locates an unspoken truth in “Nihil”, which
retains capacity for pure expression as a non- or anti-word’ (Unreal Cities, 67; zie ook ibidem 70). De gedichten
moeten in dat geval worden beschouwd als ontstaan uit een bijna mallarméaans ‘cirkelen om het Niets’ (cf. hierbij
ibidem 61, 68 en 72-73), een alluderen op het punt waarin alle onzuiverheid, fragmentatie en ‘verlies’ die eigen
zijn aan het spreken en schrijven, zijn uitgewist. Deze these wordt trouwens versterkt door Bogmans op Bachtin
geïnspireerde ‘dialogische’ lectuur van Bezette stad. De bundel is volgens Bogman gebouwd op continua van polaire
opposities, waarvan nooit één pool de bovenhand haalt. (Cf. hierbij onder andere De stad als tekst, 51-52, 104 en
106f; en Stemmen van de stad, 71-74) Zoals we ons herinneren is precies het ‘spel’ met ‘polariteiten’ volgens
Friedlaender hét middel om naar het onpresenteerbare ‘Indifferenzpunkt’ te verwijzen. (Cf. hierbij Deel II. Ter
inleiding 2.2.) Zie in dit verband ten slotte ook R. Bloem, De witte regen van de verwondering.
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het ‘uitdrukken van de ekstase’ (IV, 374) per definitie ‘de negatie is van het passieve
uitstromen-in-God’ (IV, 374). Ook hier laat zich dus de intussen welbekende onoplosbare spanning
tussen blijvend verlangen en lucide bewustzijn van het ‘uitkomstloze’ vaststellen1 - de spanning
waaruit de poëzie geboren wordt.2 Beekman stelt dan ook terecht:
The negative capability of language was both an incentive to create and a cause for
discontented resignation. Van Ostaijen wanted to create a verbal object (the poem) as
complete as a natural phenomenon. He knew he could not achieve this, yet neither would
he relinquish the striving to fulfill this impossible dream.3
Op die manier wordt de dichtkunst inderdaad gekenmerkt door een ‘dubbele minderwaardigheid’
(IV, 373). In de eerste plaats omdat ze gedreven wordt door het onmogelijke verlangen naar het
presenteren van het onpresenteerbare - naar het in de aanschouwing voorstellen van de idee. In de
tweede plaats omdat ze zich bedient van de taal, die wat ze uitdrukt altijd meteen verliest. Het verband
tussen beide ligt voor de hand: in beide gevallen gaat het om de ervaring van een radicale differentie,
van een ‘iets’ dat onherroepelijk aan onze greep ontsnapt. Het is meestal ook dit gemeenschappelijke
element, de ervaring van dit ‘uitkomstloze’, dat door Van Ostaijen wordt beklemtoond en tot dé
‘lyriese emotie’ (IV, 374) wordt uitgeroepen. Toch koppelt Van Ostaijen beide soms ook op een
andere manier aan elkaar, als een chronologische opeenvolging. Met het oog daarop grijpt hij terug
naar zijn fantasma-theorie. We hebben gezien dat het fantasma bij Van Ostaijen moet fungeren als
een soort van surrogaat voor het ideële oerbeeld. Het ‘fantasma’ is het meest ‘noodzakelijke’ beeld
van een object waartoe wij als mensen in staat zijn.4 In de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’ omschrijft
Van Ostaijen ‘het voorstellingsfantasma’ dan ook als ‘een wanhopige poging van de subjektieve ziel
naar objektieve algemeen-geldigheid’ (IV, 373). In zijn streven naar kennis van het ideële moet de
dichter zich bijgevolg tevreden
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In de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’ omschrijft Van Ostaijen deze spanning als volgt: ‘Tussen beide: de wil naar
uitdrukking en de hopeloosheid van het uitdrukken is er voortdurend een wisselwerking en wellicht dikwerf kamp.’
(IV, 373) Zie in dit verband ook E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 123.
Zie hierover Beekman: ‘From this state of never resolved tension poetry is born.’ (Homeopathy of the Absurd, 124)
E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 123. Verder op dezelfde bladzijde voegt Beekman daaraan toe
dat de late lyriek en Van Ostaijens ‘lyrische’ proza moeten worden beschouwd als ‘creations of an attempt
at perfection which knew its failure in the act of creating.’
Cf. hierbij Deel II. Ter inleiding 2.3., Hoofdstuk 4.2.1. en Hoofdstuk 5.1.
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stellen met het fantasma. Als hij vervolgens probeert om dit fantasma uit te drukken, zal hij tot de
vaststelling komen dat ‘de lyriese uitdrukking van dit voorstellingsfantasma noodzakelik deeszijds
de kracht van de voorstelling moet blijven.’ (IV, 373) Een ‘dubbele minderwaardigheid’, dus: het
fantasma is inferieur aan de idee; de uitdrukking is op haar beurt inferieur aan het fantasma. De
zo-even beschreven ‘splitsing’ wordt in de late kritische opstellen echter lang niet consequent
doorgevoerd. In vele gevallen beperkt Van Ostaijen zich ertoe om de motivatie van de poëzie te
omschrijven als een verlangen ‘spijts alles’ naar het presenteren van een radicale ‘andersheid’, en de
opdracht van de poëzie te definiëren als het voelbaar maken dat er ‘iets’ is dat ontsnapt: ‘het uitzeggen
van het vervuld-zijn-door-het-onzegbare.’ (IV, 374)
Over de precieze aard van het gevoel dat de poëzie moet opwekken, laat Van Ostaijen zich zelden
uit. Wat hij erover zegt laat echter vermoeden dat het beoogde gevoel wel degelijk het verheven
gevoel is. Het is in elk geval een ‘geagiteerd’ gevoel, dat ‘oscilleert’ tussen ‘lust’ en ‘onlust’. De
poëzie die Van Ostaijen voor ogen staat, wekt immers de (‘verheugende’, ‘verheffende’) ervaring
van het metafysische, maar scherpt tegelijk het (‘smartelijke’) bewustzijn van de radicale ‘andersheid’
en onbereikbaarheid van dat ‘geenzijds’. Het resulterende gevoel kan derhalve alleen maar een
ambivalent gevoel zijn. Dat geldt trouwens ook voor de ‘lyriese emotie’ (IV, 374) die aan de wieg
staat van het gedicht. Deze ‘emotie’ is zoals we hebben gezien het product van een ‘tegenstrijdigheid
in de bewegingen van het verlangen’ (IV, 374) - van reiken en te kort schieten, van optimistische
opvlucht naar het metafysische en de onvermijdelijk daaraan verbonden frustratie en bewustwording
van het onvermogen. Naar Van Ostaijen zelf te kennen geeft is precies deze combinatie van verlangen
en nuchterheid bepalend voor het resulterende gevoel: ‘Wel wordt door deze kennis van het
uitkomstloze het gevoelsmilieu van dit imperatieve beïnvloed en gewijzigd’ (IV, 260). In de richting
van het verheven gevoel wijst ook de opmerking dat de ervaring van het metafysische in zijn
onbereikbaarheid resulteert in ‘een hoge [...] feestelijkheid’ (IV, 210) - een woord dat Van Ostaijen
hier germanistisch, in de zin van ‘Feierlichkeit’, lijkt te gebruiken en dat daardoor naast de betekenissen
‘vreugdevol’ en ‘feestelijk’ ook connotaties oproept als ‘ernst’, ‘gedragenheid’ en ja: ‘verhevenheid’.
Het gevoel dat het (zijn) schrijven begeleidt en het gevoel dat het gedicht bij de lezer moet wekken,
lijken volgens Van Ostaijen in elk geval weinig van elkaar te verschillen. In beide gevallen gaat het
om een ‘gemengd’ gevoel, dat berust op een onoplosbare spanning en naar een ‘hoge feestelijkheid’
leidt - een gevoel dat sterk doet denken aan de ‘tevreden ontevredenheid’ die wordt opgewekt door
de hierboven beschreven ‘ondoelmatig-doelmatige’ geste. Het ‘gevoel’ waarover Van Ostaijen het
hier heeft, kan dan ook niets anders zijn dan het verheven gevoel.
Zoals we hierboven reeds terloops hebben aangestipt blijft Van Ostaijen zich ook in de opstellen van
na 1923 heftig verweren tegen de aanspraken op hegemonie van het (gezond) verstand en de logica.
De ‘actieradius’ van het verstand en de logica blijft immers beperkt tot het domein van het kenbare
(het presenteerbare) terwijl het precies het ‘enjeu’ van het denken en het scheppen van de late Van
Ostaijen is om voelbaar te maken ‘qu'il y a de
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l'imprésentable’.1 Zo haalt Van Ostaijen in ‘Self-defence’ scherp uit naar de ‘pseudorationalisten’ die
menen dat ‘de moderne dichters van alle gezond verstand, van alle logiek ontbloot zijn’ (IV, 325).
En in de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’ verbindt hij zonder enige directe aanleiding aan de ‘toegeving’
dat ‘de dichters van de zuivere lyriek’ (IV, 374) door hun onervarenheid nog vaak onvolkomen werk
afleveren, meteen de scherpe opmerking: ‘doch niet aan de logiekers, aan de lui van het gezond
verstand, aan hen geef ik niets toe’2.
Van Ostaijens fascinatie voor datgene wat aan de greep van het verstand ontsnapt, verklaart ook
zijn grote belangstelling voor het onderbewuste, dat hij immers lijkt op te vatten als een radicaal
‘Jenseits’ - een ‘“drager” van de transcendentie’3. Het is dan ook maar normaal dat zijn voorkeur
uitgaat naar een kunst, en in het bijzonder naar een poëzie, die werkt ‘au moyen d'éléments que nous
devons au subconscient’4. Het ‘gelukken’ van een kunstwerk is volgens Van Ostaijen dan ook altijd
‘terug te voeren [...] niet op het willen, maar op de in het onderbewuste gesitueerde krachten die mede
de kunstontroering scheppen’5. Daarom valt een vergelijking tussen Salmon en Burssens in het voordeel
uit van deze laatste, omdat Burssens meer vanuit het onderbewustzijn lijkt te scheppen, terwijl het
gedicht bij Salmon ‘veeleer gedachtelik gekonstrueerd’6 schijnt te zijn. Het gedicht moet voor Van
Ostaijen dan ook een niet-verstandelijke spontaneïteit bezitten - het moet ontstaan uit de ‘overgave’
aan ‘de genade’7, ‘opwellen’ uit het ‘résidu’8 van het onderbewuste, zoals de ‘straal die spat’ (II, 215)
uit ‘Guido Gezelle’9. Het moet zich ontwikkelen ‘d'une façon dynamique par les répercussions des
mots dans le subconscient’ (IV, 289). Toch is die niet door het verstand gecensureerde ‘spontaneïteit’
(IV, 382) alleen voor Van Ostaijen niet genoeg.10 Het uit het onderbewuste opgestegen materiaal, dat
in het geval van de dichtkunst
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Vergelijk hiermee: Deel II. Hoofdstuk 2.1. en 2.2. en Hoofdstuk 4.1. en 4.2.1.
IV, 374. Ook verderop in de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’ vaart hij heftig uit tegen zij die menen ‘met het gezond
verstand getrouwd te zijn.’ (IV, 376) Zie ten slotte ook IV, 296-297 en 319.
J. Reynaert, Het mystieke bij Paul van Ostaijen, 60. Zie hierbij verder ook W. Kusters, Over de randen van mijn
handen, 94-95; Deel II. Ter inleiding 2.3. en Hoofdstuk 4.2.1. en 4.3.
IV, 288. Zie ook IV, 268.
IV, 230. Van Ostaijen kan de gedichten van de ‘hollandse expressionisties-katholieke dichters’ (IV, 318) dan ook
niet als geslaagd beschouwen. Ze getuigen immers van ‘het verdringen van de genade door de wil’ (IV, 318).
IV, 261. Toch is het aandeel van het bewustzijn bij Salmon nog niet zo groot dat het door Van Ostaijen als echt
storend wordt ervaren. Dit is bijvoorbeeld wél het geval in de gedichten van Geert Pijnenburg, die hij omschrijft
als ‘een naast-mekaar van het bewust-emotionele en van het onderbewuste’ (IV, 247).
IV, 318. Zie in dit verband ook ‘Marsman of vijftig procent’, waar Van Ostaijen de stelling verdedigt dat de
Nederlanders de neiging hebben om het verstand een veel te grote rol te laten spelen in de poëzie, terwijl de
Vlamingen meer ruimte laten voor ‘de wildste bloei van overgave en genade’ (IV, 391).
IV, 289. Zie ook IV, 377.
Over Gezelle zie in dit verband ook ‘Vlaamse dichtkunst I’ (IV, 244) en ‘Marsman of vijftig procent’ (IV, 391). In
‘Notes sur Floris Jespers’ omschrijft Van Ostaijen het onderbewustzijn dan ook als de ‘bron’ (‘la source’) van het
kunstwerk (‘la localisation artistique’): ‘la création de l'artiste [...] procède du subconscient’ (IV, 233). Zie hierbij
ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 115-116 en 121; G. Kazemier, Expressionistisch dichter, 127; en W.
Kusters, Over de randen van mijn handen, 95.
Van Ostaijen is dan ook niet te vinden voor een ‘écriture automatique’: ‘Ik ben geen mordicus voorstander van de
ongrijpbare annotering van het subconsciente uitstromen’ (IV, 351). Zie hierover ook J.J. Oversteegen, Vorm of
vent, 173-174; en P. de Vree, Paul van Ostaijens Ars poëtica, 65-66.
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uit woorden bestaat (‘les successions de mots que notre subconscience pousse à la surface’ (IV, 288)),
moet op zo'n manier formeel georganiseerd en ‘gevoelig gemaakt’ worden dat het het onderbewuste
van de recipiënt, in casu de lezer, vermag aan te spreken.1 Vandaar:
la poésie, comme tout autre art, est de la matière sensibilisée. Et sa matière est le mot
avec toutes les possibilités de son affectation au subconscient. En ce système tout autre
souci que celui de la sensibilisation de la matière est à rejeter, parce qu'il doit être ressenti
comme un corps étranger à la poésie.2
Dit ‘sensibiliseren’ van de materie is zonder meer een bewust proces. Zo moet de dichter nauwlettend
toezien op ‘l'exactitude du choix de la place (du mot), [...] le choix de ses actions et de ses réactions,
[...] l'assimilation de ses amitiés et le choc de ses inimitiés.’3 De poëzie zoals Van Ostaijen die zich
voorstelt laat zich dan ook omschrijven als ‘un système d'exploitation consciente du subconscient’4.
Van Ostaijen aarzelt niet om de hierboven beschreven ‘bekommernis’ om het ‘sensibiliseren’ van
het materiaal te omschrijven als ‘[l]e souci métaphysique du poète’5 - een omschrijving die alleen
zinvol is als we er inderdaad van uitgaan dat het onderbewuste in zijn ogen als ‘drager’ van het
transcendente fungeert. Zoals we intussen al herhaaldelijk hebben gezien is het ‘enjeu’ van Van
Ostaijens door de ‘metafysiese drijfveer’ gemotiveerde kunst het voelbaar maken van het transcendente.
Het is dan ook maar normaal dat Van Ostaijen schrijft: ‘Ce n'est point l'intelligence qu'il doit frapper,
mais bien, en forçant l'intelligence, le subconscient.’6 En de bewering dat het ‘gesensibiliseerde’
woord het onderbewuste in trilling vermag te brengen, impliceert voor Van Ostaijen meteen ook dat
het woord ‘het volstrekte’ (IV, 318) vermag te ‘ontsluieren’7.

1

2
3

4
5
6

7

Anders gezegd, het moet bij de lezer leiden tot ‘het onderbewuste meetrillen op het transcendente ver-klaren door
het woordklinken’ (IV, 247). Of nog: het moet ‘de ware waarheid in het onderbewust-zijn, de schone slaapster in
het woud’ (IV, 319) weten te wekken. Over het ‘sensibiliseren’ van het woordmateriaal zie verder ook IV, 279 en
364. In ‘Hubert Dubois’ onderscheidt Van Ostaijen in de wording van het gedicht dezelfde twee ‘momenten’: eerst
‘het uitstromen van het subjektiefste’ (IV, 351), vervolgens ‘het ordenen van dit subjektieve tot grotere
algemeengeldigheid’ (IV, 351).
IV, 287. Zie verder ook IV, 375 en 523; en J.J. Oversteegen, Vorm of vent, 171.
IV, 287. Verderop heeft Van Ostaijen het over ‘cet acte conscient qui consiste à rechercher les affinités électives
des mots’ (IV, 288). Zie ten slotte ook IV, 279, 375 en 376; H. Uyttersprot, Uit Paul van Ostaijens lyriek, 38; en
G. Kazemier, Expressionistisch dichter, 127.
IV, 287. Zie hierbij ook IV, 288 en 289; en H. Uyttersprot, Uit Paul van Ostaijens lyriek, 18-19 en 34.
IV, 287. Zie ook IV, 375.
IV, 287. Andermaal spreekt hieruit Van Ostaijens neiging om de rol van het verstand en het bewustzijn tot een
minimum - tot die van een ‘grenswacht’ (IV, 378; cf. ook IV, 289) - te beperken. In overeenstemming hiermee
spreekt hij verderop in ‘Le renouveau lyrique en Belgique’ de mening uit dat de conventionele literatuurgeschiedenis
blijk geeft van een ‘exagération de la fonction de l'intelligence en poésie’ (IV, 287). En in ‘Henri Bruning en Albert
Kuyle’ stelt hij ‘dat het gedicht niet geldt door zijn verstandelike samenhang’ (IV, 318), maar door de mate waarin
het weet door te stoten tot ‘de ware waarheid in het onderbewust-zijn, de schone slaapster in het woud.’ (IV, 319)
Zie ten slotte ook IV, 351; A.T.W. Bellemans, Poëtiek van Paul van Ostaijen, 28; en G. Kazemier, Expressionistisch
dichter, 126.
Cf. IV, 318. In ‘Proeve van parallellen tussen moderne beeldende kunst en moderne dichtkunst’ schrijft Van Ostaijen
dat het ‘gesensibiliseerde’ woord ‘de platoniese herinnering aan de idee’ (IV, 272) moet wekken. En in ‘Le renouveau
lyrique en Belgique’: ‘le mot doit nous révéler le transcendant.’ (IV, 287) Zie ten slotte ook IV, 374 en 375; A.T.W.
Bellemans, Poëtiek van Paul van Ostaijen, 28; J.J. Oversteegen, Vorm of vent, 171; G. Kazemier, Expressionistisch
dichter, 126-127; en P. Minderaa, Twee getuigenissen over het wezen der poëzie en van het dichterschap, 318-319.
Het is om deze reden dat de woorden in de poëzie volgens Van Ostaijen goed vergelijkbaar zijn met ‘de woorden
der Pythia’ (IV, 352), en dat deze laatste, samen met ‘haar zuster uit het germaanse woud’ (IV, 352), voor hem ‘het
oerbeeld van de dichter is’ (IV, 352). Zie hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

502

Het onderbewuste is bij Van Ostaijen dus niet alleen de ‘bron’ van het gedicht, maar ook het ‘doel’
ervan: met het materiaal dat afkomstig is uit het onderbewuste van de dichter wordt een object gemaakt
dat, als het goed is, direct het onderbewuste van de lezer - en daarmee ook de lezer in zijn meest
‘ontindividualiseerde’ gedaante1 - aanspreekt. Op die manier zou de ‘lyriek’ in haar zuiverste
manifestaties toch nog een vorm van directe ‘presubjectieve’ en ‘preconceptuele’ communicatie
toelaten, waarbij ‘the subconscious of both writer and reader’ verschijnt ‘as an intersubjective meeting
place’2. De ‘specifiese onderbewuste som die zich in de dichter vormt’ (IV, 375) wordt op de lezer
overgedragen: ‘Dans son oeuvre le poète ordonne les mots de telle façon qu'ils révèlent la somme
subconsciente spécifique qui s'est formée en lui autour d'eux.’ (IV, 287) Van Ostaijens ‘definitieve’
opvattingen over de zuivere lyriek laten hier dan ook nog een bescheiden echo horen van het ambitieuze
streven naar de verwezenlijking van de gemeenschap uit de Sienjaal-tijd.3 Aan het eind van ‘Le
renouveau lyrique en Belgique’ lijkt Van Ostaijen dat ook zelf te suggereren: ‘je me retire dans une
discipline personelle dont le but est de trouver les moyens qui pourraient devenir collectifs.’4
In Van Ostaijens opvattingen over het onderbewuste horen we trouwens nog een andere echo van
eerdere opvattingen. Zoals we hebben gezien komt Van Ostaijen in de loop van de Berlijnse tijd tot
het inzicht dat de dingen zoals ze op zichzelf zijn voor ons onherroepelijk onkenbaar zijn. Dit belet
echter niet dat hij blijft streven naar een ‘wezenlijker’ beeld van de dingen dan hun individuele,
‘toevallige’ beeld. Zo komt hij tot zijn theorie van het ‘fantasma’ - het beeld van iets zoals het voor
ons wezenlijk is: ‘het is deze ervaring, dit algemene, niet echter de geïsoleerde - en derhalve te
persoonlike - gebeurtenis die belangrijk is.’5 Welnu, het onderbewustzijn lijkt voor Van Ostaijen
geregeld ook te fungeren als het ‘reservoir’ waarin dergelijke ‘fantasmata’ zijn opgeslagen. Een lyriek
die uit het onderbewustzijn ‘procedeert’ moet dan bijgevolg ook een lyriek zijn waarin dat
‘fantasmatische’ maximaal tot uitdrukking wordt gebracht.6
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Zie hierbij ook Hadermann, die over Van Ostaijens late poëzie schrijft: ‘They appea[l]ed to the subconscious of the
readers, beyond their own individualities.’ (Paul van Ostaijen and Der Sturm, 47; mijn cursief)
P. Hadermann, Paul van Ostaijen and Der Sturm, 54. Verderop schrijft Hadermann: ‘[Van Ostaijen] was persuaded
[...] that his impersonal, non-individual, organic poems would by means of the simplest words awake the subconscious
inside the reader - the collective subconscious being the field where people ultimately meet and lose their bourgeois
egoist individualities.’ (Ibidem 54-55) Zie ten slotte ook id., Het vuur in de verte, 123; id., De modernistische
doorbraak, 314; J.J. Oversteegen, Vorm of vent, 172; en W. Kusters, Over de randen van mijn handen, 94.
Ook Hadermann ziet hierin ‘a far echo of the humanitarian Utopia proclaimed by Het Sienjaal’ (Paul van Ostaijen
and Der Sturm, 55). Zie verder ook id., Het vuur in de verte, 123.
IV, 290. Zie bij deze passage ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 99. Zie ten slotte ook IV, 273.
IV, 381. Zie ook verder IV, 382; en P. Hadermann, De kringen naar binnen, 160-161.
Cf. hierbij onder meer IV, 376; A.T.W. Bellemans, Poëtiek van Paul van Ostaijen, 6 en 13-14; G. Kazemier,
Expressionistisch dichter, 125; en P. Hadermann, Van Ostaijen et Apollinaire, 49. Het zou ons te ver leiden om hier
uitgebreid op de rol en de ontwikkeling van de fantasmatheorie in de late kritische geschriften in te gaan. Voor deze
kwestie relevante passages vindt men met name op de volgende bladzijden: IV, 227, 261, 275-276, 320-321, 324,
345-346, 376, 373, 376-377, 380-382, 385, 387, 392, 394 en 398-399. Zie verder ook P. Hadermann, Het vuur in
de verte, 276.
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2. ‘Onserieuze’ kritiek op de transcendentale illusie
‘mais, mon vieux frère, tu deviens tout à fait sérieux.’1
Eerder in dit proefschrift hadden we gezien dat Van Ostaijen in de loop van de Berlijnse tijd in
toenemende mate afstand begon te nemen van zijn illusoir-idealistische engagement uit de Sienjaal-tijd
- een distantiëring die alles te maken heeft met zijn groeiende ‘kritische’ inzicht in de
onpresenteerbaarheid van het ideële en met zijn bewustwording van de mogelijke ‘terroristische’
consequenties van elk ‘verblind’ idealisme.2 Tevens hebben we gezien dat Van Ostaijens
‘ontnuchtering’ niet belet dat hij zich op ideeën blijft oriënteren. Deze oriëntatie resulteert echter
voortaan in een ‘kritische’ praxis waarin ideeën alleen nog gebruikt worden als strikt negatieve
‘grensbegrippen’ die ons moeten toelaten om alles wat zich aandient als de enige ware presentatie
van het object van een idee terecht te wijzen en ‘op zijn plaats te zetten’.3
Het heeft er alle schijn van dat Van Ostaijen na 1923 de vraag naar de aard van de ‘goede’
ethisch-politieke praxis als grotendeels afgehandeld beschouwt. Uitgebreid gaat hij er in de late
opstellen dan ook niet meer op in. Toch bevatten deze opstellen voldoende aanwijzingen om het
besluit te wettigen dat zijn positie in dezen na 1923 nauwelijks nog verandert. Eerder al hadden we
gezien dat Van Ostaijen ook na 1923 trouw blijft aan zijn ‘kantianisme’, waarbij hij Kant vooral blijkt
te lezen als een ‘differentiedenker’.4 De belangrijkste gedachten die hij aan Kant ontleent, laten zich
immers ruwweg als volgt samenvatten: er is een radicale ‘andersheid’ die we niet in de aanschouwing
kunnen presenteren en die we bijgevolg ook nooit zullen kennen. We zullen dan ook altijd meer
kunnen denken dan we kunnen kennen.5 Ideeën zijn gedoemd om ideeën te blijven. Hier, in het domein
van het empirische, kunnen ze hooguit relatieve, aan tijd en plaats gebonden ‘manifestaties’ krijgen.
Met name deze laatste gedachte keert in de opstellen van na 1923 geregeld terug. Zo werkt Van
Ostaijen in ‘Gaston Burssens’ met de idee van ‘een algemeen-europese zielsituatie’ (IV, 258). Welnu,
deze idee ‘bestaat’ niet: zij heeft geen ‘reële existens’6. Wat wel bestaat zijn ‘manifestaties’ van deze
idee, in casu mensen die deze idee, waarvan het object onherroepelijk onpresenteerbaar is, in hun
praxis ‘uitdrukken’:
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Brief aan Stuckenberg van 9 september 1925. (Geciteerd in: F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 158)
Zie hierbij Deel I. Hoofdstuk 4.1. en Deel II. Ter inleiding 1., Hoofdstuk 1.5., Hoofdstuk 2.3. en 2.4., Hoofdstuk
3.1. en 3.3., Hoofdstuk 4.1. en 4.2.2. en Hoofdstuk 5.1.
Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 4.1. en 4.2.2.
Cf. hierbij Deel II. Tot besluit 1.
Het is vanuit dit besef dat Van Ostaijen ons kenvermogen met grote aandrang tot bescheidenheid aanmaant. In
‘Hollandse dichters of de zichtbare wegen van de genitief’ gaat zijn sympathie dan ook uit naar wie blijk geeft van
‘de aarzeling om het niet weten’ (IV, 201). Zie in dit verband ook Deel I. Hoofdstuk 2.3.3. en Hoofdstuk 4.1. en
Deel II. Ter inleiding 1., Hoofdstuk 2.2., Hoofdstuk 3.1., Hoofdstuk 5.1. en Tot besluit 1.
IV, 259. In zijn antwoord op een ‘Enquête sur la jeune peinture française’ knoopt Van Ostaijen hierbij aan, door
erop te wijzen dat, wanneer men ingaat op de vraag of men de kunst vanuit een ‘esprit européen’ (IV, 306) dan wel
vanuit ‘une conception racique’ (IV, 306) moet bekijken, ‘on donne assez facilement dans la spéculation’ (IV, 305).
Over Van Ostaijens gebruik van het woord ‘speculatief’ zie Deel II. Hoofdstuk 3.1.
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Er bestaan mensen die enkele van deze eigenschappen bezitten, dewelke wij met een
generaliserend beeld ‘europese zielsituatie’ noemen; doch over deze zelve is niets te
zeggen.1
Als men dit inzicht in de radicale onpresenteerbaarheid van het ideële consequent doordenkt, dan kan
men alleen maar tot de conclusie komen dat het geloof in de realiseerbaarheid van een ideëel doel het geloof dat Van Ostaijen in zijn Sienjaal-tijd verkondigde - een misleid en verblind geloof is. Het
is dan ook maar logisch dat Van Ostaijen na zijn kantiaanse Wende zijn ‘moderne’ overtuigingen aan
de kant schuift,2 en tot het besluit komt van ‘de hopeloosheid van het aktieve’3. Zijn verlangen blijft
weliswaar uitgaan naar de ideeën, maar hij koestert niet langer de hoop dat het ideële ooit met het
werkelijke verzoend zal kunnen worden. Als gevolg hiervan verschuift zijn belangstelling van het
‘sociale’ en het ‘activistische’, dat de idee meent te kunnen ‘realiseren’, naar het ‘wijsgerige’ en het
‘contemplatieve’, dat gericht is op de idee in haar onbereikbaarheid - een evolutie waarin zijn
generatiegenoten hem tot zijn frustratie niet blijken te volgen. Zoals we hebben gezien geven zij in
Van Ostaijens ogen immers blijk van ‘een totale verwaarlozing van het wijsgerige ten voordele van,
kortheidshalve, het sociale, van het kontemplatieve schouwen voor het aktivisties optreden, van het
Rimbaudiaanse voor het Whitmaniaanse.’4 Impliciet verwerpt Van Ostaijen met deze stellingname
natuurlijk ook zijn eigen illusoire ‘activistische’ streven naar de verzoening van idee en werkelijkheid
uit de Sienjaal-tijd. In de opstellen van na 1923
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IV, 259. Deze gedachte loopt volkomen parallel aan een van de grondgedachten van de tweede Kritik: het
object van de vrijheidsidee kan nimmer worden gepresenteerd, maar deze idee kan zich wel ‘manifesteren’
in de menselijke praxis. Zoals we hebben gezien keert deze ‘denkfiguur’ frequent terug bij de late Van
Ostaijen. Zie hiervoor b.v. ook IV, 330, 372 en 373. Vergelijk hiermee: Deel II. Ter inleiding 1. en 2.2.,
Hoofdstuk 4.2.2. en Hoofdstuk 5.1.
Ook Offermans stelt dat Van Ostaijen zich bewust wordt van ‘het historische bankroet van alle -ismes’ en daardoor
‘van alle hoogdravende en hooggestemde idealistische gedachten genezen wordt.’ (Tegengif, 131) Al in de ‘Opdracht
aan Mijnheer Zoënzo’, het titelgedicht van Bezette stad, had Van Ostaijen geschreven: ‘alles beproefd/ wij zijn aan
‘t einde van alle ismen’ (II, 10). Over ‘-ismen’ als een ‘modern’ verschijnsel zie ook I. Bulhof, Het postmodernisme
als uitdaging, 22.
IV, 341. Het citaat is afkomstig uit ‘Breugel’. Elders op dezelfde bladzijde spreekt Van Ostaijen zijn bewondering
uit voor Brueghel omdat die de toeschouwer ‘de bittere kennis van de leegheid van het menselike doen’ bijbrengt.
Zie in dit verband ook Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.; E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 66; en id., Introduction,
xiii.
IV, 383. Hetzelfde accentverschil laat zich zoals we hebben gezien ook vaststellen ‘binnen het gebied van het
religieuse’ (IV, 383), waar de ‘belangstelling’ (IV, 383) van de Vlaamse humanitair-expressionisten anders dan die
van Van Ostaijen ‘veeleer menselik dan wel mysties’ moet worden genoemd: ze geven meer om ‘de heilige Frans’
(IV, 383) dan om de grote mystici, en meer om ‘Rerum Novarum’ (IV, 383) dan om ‘het mysterie van het Godsbeeld
in de kreatuur’ (IV, 383). Het fundament van dit verschil in oriëntatie is hetzelfde: de ‘humanitairen’ zijn ten prooi
aan de illusie dat de idee in de empirie kan worden gerealiseerd, Van Ostaijen richt zich op de idee als op een
radicale transcendentie. Ongeveer dezelfde tegenstelling laat zich aantreffen in het oudere ‘Franse literatuur’, in
casu in de bespreking van Pierre Mac Orlans La Vénus Internationale. In deze roman is volgens Van Ostaijen ‘alleen
de sociale malaise’ (IV, 195) duidelijk: ‘het transcendentale werd er slechts bij de haren bijgehaald.’ (IV, 195) Ook
‘bij de voorstelling godsdienst’ (IV, 195) denkt de auteur ‘in de eerste plaats aan het sociale aspekt daarvan’ (IV,
195). Met deze ‘probleemstelling’ (IV, 195) zegt Van Ostaijen ‘niet akkoord’ (IV, 195) te kunnen gaan. Zie hierbij
verder ook IV, 196-197.
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gaat Van Ostaijen trouwens nog een paar keer in op zijn vroegere naïeve ambitie om de mensheid
naar haar ideële bestemming toe te drijven en op de daarbij horende ‘humanitaire’ lyriek à la Het
Sienjaal.1 De toon die hij daarbij aanslaat, kan vaak niet anders dan honend worden genoemd. Zo
bijvoorbeeld aan het eind van de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’:
Voor alle dingen als daar zijn: de goedheid van de mens, reiner leven en vegetarisme, de
armoede van de straatdeernen als wipplank voor de lyriek van humaanaanvoelende
dichters in tristitia-post-toestand, de homeriese strijd met de zinnen geboekstaafd tussen
acht en tien uur ‘s avonds, de deemoed of de hoogmoed, de zolderkamer of het
Empire-bed, al deze dingen kunnen mij niet begeesteren. [...] Weg met de costers en met
de andere dominee's. Weg met de verbetering van de mensheid, maar leve de verbetering
van het koerspaarderas!2
Dit betekent nog niet dat Van Ostaijens politieke gezindheid, die we eerder als een ‘links
flamingantisme’ hebben omschreven, plots ingrijpend veranderd zou zijn.3 Franken wijst er terecht
op dat Van Ostaijens ‘houding t.a.v. de taalstrijd en de kulturele problematiek in België, die hij als
aspekten van de sociale kwestie zag, zich vrijwel niet wijzigde.’4 Wat verandert is dat Van Ostaijen
niet langer gelooft dat ideeën als vrijheid en rechtvaardigheid realiseerbaar zijn. Dit ‘kritische’ inzicht
is voor de late Van Ostaijen kennelijk zo vanzelfsprekend geworden dat hij er in de opstellen van na
1923 hooguit nog terloops op ingaat. Zo wijst hij in het Marsmanopstel nog slechts geheel en passant
op ‘de naïviteit van het vertrouwen in het socialistiese aardse paradijs - van welk aards paradijs ook’5.
Dat Van Ostaijen ideeën voortaan hanteert als louter negatieve grensbegrippen stelt hem zoals
gezegd in staat tot het beoefenen van een flexibele, ‘atopische’ kritiek op alles wat de pretentie heeft
de idee te (kunnen) realiseren.6 Zoals we hebben gezien gebruikt Van Ostaijen ook zijn ‘ethos’-begrip
als zo'n strikt negatief ‘ijkpunt’ voor zijn kritische praxis: het ‘ethos’ moet worden opgevat als een
idee en heeft bijgevolg een object dat niet in de empirie gepresenteerd kan worden. Wat wij ‘ethiek’
noemen behoort tot de empirie en mag
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Cf. hierbij P. Hadermann, Het vuur in de verte, 303.
IV, 379. Zie bij deze passage ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 303; en E.M. Beekman, The Universal
Hue, 43. Zie hierbij ook het ‘Huldegedicht aan Singer’, waar Van Ostaijen frasen uit het ‘moderne’, op
universele emancipatie en rechtvaardigheid gerichte discours parodieert, onder meer door ze te contamineren
met ‘zinnen’ uit wat Lyotard ‘le genre économique’ zou noemen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in deze verzen:
‘iedereen heeft recht op een naaimasjien’ (II, 169), en ‘alle mensen zijn gelijk voor Singer’ (II, 169). De
retoriek van de revolutie en de sociale opstand, die gericht is op de verwezenlijking van nobele ideeën,
wordt ondergeschikt gemaakt aan een plat materialistisch verlangen naar verbruiksgoederen: ‘Ik wil een
Singer/ wij willen een Singer/ wij eisen een Singer/ wat wij willen is ons recht’ (II, 170). Het gedicht wordt
trouwens triomfantelijk afgesloten met de groot gedrukte en eerder in het gedicht al herhaaldelijk gescandeerde
reclameslogan: ‘SINGERS NAAIMASJIEN IS DE BESTE’ (II, 170).
Van Ostaijen schrijft dan ook nog in het late ‘Marnix Gijsen’ (1927): ‘Het zou erg verkeerd zijn indien men deze
kritiek van de idealen, die in onze lyriek werden uitgedrukt, buiten het verband met deze lyriek, als een kritiek van
de idealen zelve zou gaan beschouwen.’ (IV, 384)
J. Franken, Graven en herbegraven, 86. Zie in dit verband ook Deel II. Hoofdstuk 3.2. en 3.5.
IV, 392. Van een vergelijkbare scepsis tegenover de ‘moderne’ onderneming getuigt het met kennelijke instemming
geciteerde motto van Jean Cassou bij het Marsmanopstel. In dat motto staat onder meer te lezen dat ‘Les révolutions’
en ‘le socialisme [...] ne présentent aucune espèce d'intérêt.’ (IV, 388) Zie verder ook Deel II. Hoofdstuk 3.5. en
Hoofdstuk 4.2.2.
Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.
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bijgevolg onder geen beding voor een adequate presentatie van het ‘ethos’ worden gehouden. Een
‘ethiek’ is enkel een - per definitie inadequate - poging tot presentatie van het object van de ‘ethos’-idee.
Beide mogen dan ook nooit met elkaar verward worden. Elke positief geformuleerde ‘ethiek’ die
zichzelf verabsoluteert en tot ‘het ethos’ uitroept, moet derhalve ‘op haar plaats’ gezet worden.1 Dit
doet Van Ostaijen onder meer in ‘Self-defence’, waar hij de ‘humanitaire’, ‘ethicistische’ dichters
aan de relativiteit van hun ethiek herinnert: ‘zijn de dichters van al de ongekontroleerde
humaniteitsverzen [...] zo zeker van de superioriteit hunner ethiek op deze van de chinese keramieker
uit de Sungtijd?’2
Van Ostaijens ‘kritische’ houding, die gefundeerd is op het inzicht dat ideeën geen presenteerbaar
object hebben, leidt in haar practische uitwerking dus tot het relativeren van absoluutheidsaanspraken
en het in vraag stellen van ‘discriminerende’ uitspraken, die fenomeen A (bijvoorbeeld: een
hedendaagse westerse ethiek) privilegiëren op fenomeen B (bijvoorbeeld: een oude oosterse ethiek).3
Een dergelijke kritiek kan dan ook alleen maar als een ‘discipline’ opgevat zijn - een ‘warnende
Negativlehre’ (KdrV A 712/B 740) die zich ertoe beperkt de onvermijdelijke onrechtmatigheid en
onbillijkheid van de aanspraken van doctrines en normatieve systemen bloot te leggen.4 Van Ostaijens
kritiek kan geen ‘positieve’ of - met Van Ostaijens woord - ‘serieuze’ kritiek zijn. Hij wil niet het ene
systeem afschaffen om er zijn eigen alternatief voor in de plaats te stellen.5 Hierdoor zou hij immers
terugvallen in de illusie dat het object van de idee presenteerbaar is en zichzelf opnieuw verstrikken
in het soort van relatieve en ‘eenzijdige’ denken dat hij bekritiseert.6 Van Ostaijen
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Cf. hierbij IV, 330. Zie verder ook Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.
IV, 329-330. Ook elders in de opstellen van na 1924 laat Van Ostaijen zich erg kritisch over de ‘ethicistische’ poëzie
uit. (Cf. hierbij vooral IV, 370 en 371) Deze kritiek stemt overeen met die welke we ook al in een aantal van de
teksten die we in Deel II hebben behandeld, konden terugvinden. (Cf. hierbij Hoofdstuk 2.2. en Hoofdstuk 4.2.2.)
Vergelijk hiermee Van Ostaijens afwijzing van alle ‘monismen’ (IV, 160) en van ‘alle waarde-identiteit’ (IV, 160)
in de ‘Open brief aan Jos. Léonard’; en zijn bewering: ‘Neergang en opgang zijn gelijkwaardige krachten.’ (IV,
240) uit ‘Paul-Gustave van Hecke’. Zie verder ook de brief aan Stuckenberg van 21 juli 1921 (geciteerd in: F.
Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 148); en Deel II. Ter inleiding 2.2. en Hoofdstuk 4.2.2. Eerder hadden we in
dit verband gesproken over Van Ostaijens streven naar een ‘complementair’ in plaats van een ‘discriminerend’
denken. (Cf. Deel II. Ter inleiding 2.2. en Hoofdstuk 4.2.2.) Bogmans stelling dat Van Ostaijens wereldvisie in
Bezette stad gefundeerd is op ‘het dialogisch principe’, dat er eveneens van uitgaat dat de ‘absolute waarheid’
onpresenteerbaar is, komt in feite op hetzelfde neer. (J. Bogman, De stad als tekst, 124; zie ook verder ibidem
124-127)
Zie hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 3.5. en Hoofdstuk 4.1. Daarom spreekt Van Ostaijen met betrekking tot zijn
eigen ‘ethicistische’ periode van ‘een oneerlikheid, die ik eerlikheid waande’ en van ‘buiten-lyriese hogeborst-zetterij.’
(IV, 330) Zie hierbij verder P. Hadermann, Het vuur in de verte, 303; J.J. Oversteegen, Vorm of vent, 162-163; J.
Bogman, De stad als tekst, 155; H. van Els, Levensspel met woorden; en Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.
Daarom apprecieert Van Ostaijen bij Brueghel dat in diens schilderkunstige wereld ‘het waardeoordeel tot volledige
neutraliteit wordt’ (IV, 348), zodat er nauwelijks sprake kan zijn van ‘een moraliserende tendens bij Breugel’ (IV,
343; zie ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 117; en E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 21). Om
dezelfde reden ontbreekt, zoals Greshoff opmerkt, in de grotesken ‘een rechtzinnige moraal’ (Pallieter en de
Antipallieter, 394).
Cf. hierbij ook Offermans: ‘Serieuze kritiek is in die positie onmogelijk. Ze zou hem hoe dan ook tot deelgenoot
maken, tot iemand die in principe nog op dezelfde koers zit.’ (Heerlik zwansen, 224-225) Offermans ziet in deze
afwijzing van de ‘ernst’ de motivatie tot het schrijven van de grotesken - ‘een schrijfwijze [...] die het hem mogelijk
maakte niets serieus te nemen.’ (Ibidem 225) Zoals we reeds hebben gezien zal het inderdaad wel niet toevallig zijn
dat Van Ostaijen grotesken begint te schrijven op het moment dat zijn doctrinaire stelligheid begint af te brokkelen
en hij in de beroemde brief aan Van Tichelen schrijft: ‘Positieve kritiek: bral’. (Cf. Hoofdstuk 1.1.; en Deel II.
Hoofdstuk 2.3.) Ook Beekman ziet in de grotesken onder meer een poging om te wijzen op ‘the relativity of
intellectual and moral positions’ (Introduction, xviii). Zie in dit verband ten slotte ook J.J. Oversteegen, Vorm of
vent, 162; en G. Borgers, Inleiding voor het geëerd publiek, 15.
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distantieert zich met deze strikt ‘negatieve’ kritische praxis meteen ook van de ‘klassieke’ rol die de
avant-gardist zichzelf toeschrijft en die hij zelf enkele jaren voordien nog probleemloos voor zich
had opgeëist - de rol van iemand die vóór is op de anderen en hen ‘positieve’ instructies geeft op de
weg naar het finale doel.1
De starre programmatische ‘ernst’, die zegt ‘hoe het moet’ en wat de ‘juiste regels’ zijn - dezelfde
ernst die kort voor en in het begin van de Berlijnse tijd nog een van de meest opvallende eigenschappen
van Van Ostaijens eigen geschriften was2 - krijgt het in de opstellen van na 1923 dan ook hard te
verduren. Zo bijvoorbeeld in deze beroemde passage uit de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’:
het blijkt een noodlot te zijn van de lage landen langs de zee dat de bewoners er met de
ernst geen blijf weten en dat de predikanten er tevens als direkteuren van het cirkus
fungeren. Dat is jammer. Want een cirkus is een mooi ding zolang niet een predikant
daarvan de direkteur is. In Nederland zou men voor minstens de tijdsruimte van 35 jaar
het woord ‘ernst’ moeten verbieden. (IV, 372)
Verderop verklaart Van Ostaijen het gebrek aan positieve respons op zijn poëzie dan ook door te
wijzen op
de diskrepans tussen wat ik kan bieden - absoluut onserieuse lyriek - en wat mijn vlaamse
en ook mijn nederlandse tijdgenoten gaarne hebben, dat is een serieus gemijmer over de
mensen en over de kosmos3.
Eerder al had hij zijn ‘groep’ (hijzelf, Du Perron en Burssens) uitdagend omschreven als ‘de on-serieuze
escouade van de vlaamse letterkunde’ (IV, 337). De genoemde auteurs stemmen volgens hem immers
hierin met elkaar overeen dat het hen ‘verdomd moeilik valt een nederlands boek te lezen, vanwege
de reusachtige ernst die in die boeken voorkomt.’4
De verwerping door de late Van Ostaijen van ‘alle ernstige literatuur’ (IV, 379) komt behalve in
zijn algemene theoretische stellingnamen en in zijn creatieve werk5 ook tot uiting
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Cf. hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 4.2.2. Ook Huysseune komt tot deze vaststelling: ‘Behoren tot de avant-garde
staat voor hem niet gelijk met de geschiedenis afsluiten en het proclameren van een exclusieve waarheid.’ (Paul
van Ostaijen of de dubbelzinnige avant-gardist, 713) Huysseune contrasteert Van Ostaijens houding daarbij onder
meer met ‘de autoritaire pedagogie van de architecten van de Internationale Stijl’ (ibidem). Hij had echter evengoed
naar het ‘autoritaire’, star doctrinaire optreden van de ‘programmatische’ Van Ostaijen van enkele jaren eerder
kunnen verwijzen. (Cf. Hoofdstuk 1.1.)
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.1.
IV, 373. Zie bij deze passage ook G. Borgers, Bij wijze van inleiding, 370.
IV, 337. Zie ook verder aldaar; en IV, 307-308. In ‘Marnix Gijsen’ stoort Van Ostaijen zich aan ‘de hypertrofie van
de ernst’ (IV, 386) in Gijsens gedichtenbundel Het huis. En in de brief aan Du Perron van 7 oktober 1926 maakt
hij zich vrolijk over de gewichtigdoenerij van Jozef Peeters: ‘Je ziet, mijn beste Du Perron, dat de modernisten in
Vlaanderen zijn zeer serieuse mensen, dewijl zij zich zelve zeer “au serieux” nemen.’ (Geciteerd in: G. Borgers,
Paul van Ostaijen. Een documentatie, 718)
Zie in dit verband onder meer E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 102; en H. Uyttersprot, What's in a name?
Schmoll en Scheerbart, 70-71.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

508

in zijn optreden als literatuur- en kunstcriticus1 en als tijdschriftredacteur. Bij dit laatste denken we
natuurlijk vooral aan de rol die Van Ostaijen heeft gespeeld in de korte geschiedenis van het tijdschrift
Avontuur. In zijn bijdrage over de lotgevallen van dit tijdschrift komt Bulhof tot de conclusie dat Van
Ostaijen in sterke mate ‘de lichte toon’2 van het tijdschrift heeft bepaald. Die toon wordt al meteen
gezet door de keuze voor de zelfironische naam Avontuur - een keuze waarmee Van Ostaijen
nadrukkelijk ingaat tegen de hoogdravende, ‘ernstige’, ja Sienjaal-achtige toon die de meeste
contemporaine tijdschriften aanslaan en die ook opklinkt uit de namen van die tijdschriften: ‘Het
tijdschrift zal heten “Avontuur”, wat me, als standpunt tegenover tijdschriften als “Ruimte”, “Roeping”,
goed lijkt.’3 In overeenstemming hiermee stelt Van Ostaijen zich in de ‘Cirkulaire voor Avontuur’
nadrukkelijk op een niet-doctrinair standpunt: ‘“Avontuur” [...] moet een tijdschrift zijn waar niet
streng daarop gelet wordt tot welke “school of richting” de auteur behoort’4. Programmatisch wordt
deze ‘circulaire’ significant genoeg alleen waar ze een voorkeur uitspreekt voor een ‘meer fantaisistiese’
(IV, 400) en minder ‘ernstige’ literatuur.5 Het zo-even geschetste optreden en de daarbij geciteerde
uitspraken zijn typerend voor de late Van Ostaijen. Ze kaderen in een algemene ontwikkeling naar
een grotere nuchterheid en zelfrelativering6 en de daaraan verbonden, speels-kritische afwijzing van
‘deze kontrabandewaar van de ernst’7.
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Voor een prominent voorbeeld hiervan zie het polemische ‘Quelques notes sur la situation artistique en Flandre’
(IV, 307-311). Zie in dit verband verder ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 11.
F. Bulhof, Grotesk avontuur, 92.
Brief aan Burssens van 28 november 1927 (geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 908).
Eerder al had hij tegenover Du Perron zijn voorkeur voor deze naam uitgedrukt ‘van wege de zelfbespotting’ die
erin vervat is. (Brief van 25 november 1927; geciteerd in: G. Borgers, o.c., 905)
IV, 400. Bulhof spreekt dan ook terecht van ‘deze [...] zeker niet erg programmatische tekst’ (Grotesk avontuur,
92). De hele ‘Cirkulaire’ is trouwens een duidelijke parodie op het ‘klassieke’, ‘serieuze’ avant-gardemanifest. Van
Ostaijen vestigt daar ook zelf de aandacht op met deze ironische verklaring: ‘Wij zien in dat een tijdschrift zonder
verklaring werkelik niet de aandacht verdient. Voor alles een verklaring of, zoals men ook pleegt te zeggen, een
geloofsbelijdenis, of anders nog: een literair, een artistiek credo. Deze geloofsbelijdenis is zoveel als de ziel van
het tijdschrift, de adem, het goddelike “ohm” der Aziaten. Gelijk een koe een kalf, zo draagt het literaire credo het
tijdschrift. Altans zo meent men. En menen is een gevaarlike wet.’ (IV, 400) Zie in dit verband ten slotte ook P.
Hadermann, Het vuur in de verte, 115. Eerder al, in ‘Richtingen in de moderne Vlaamse poëzie’, stelt Van Ostaijen
vast ‘dat ik vroeger zeer veel over richtingen heb gesproken en geschreven en dat ik nu deze boel feitelik zat ben.’
(IV, 296) Zie in dit verband ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 11.
En zelfs deze voorkeur wordt aan het eind van de ‘Cirkulaire’ gerelativeerd: ‘Want, ziet ge, om u een program voor
te dragen, vergaten wij haast ons “Avontuur”. En dat blijft toch het gew[ichtigste].’ (IV, 401)
Zie hierbij ook Hoofdstuk 1.1.
IV, 400. Zie in dit verband ten slotte ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 303-304; E.M. Beekman, Homeopathy
of the Absurd, 69-71; en H.A. Gomperts, Van Ostaijen, 121.
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3. De ‘gemeenschap’ als idee; ‘onintindividualisering’ en ‘distans’
Het gebruik dat Van Ostaijen maakt van het begrip ‘gemeenschap’ stemt overeen met de manier
waarop hij met het ‘ethos’-begrip opereert. Ook de ‘gemeenschap’ vat hij immers op als een idee een begrip met een onpresenteerbaar object. Het object van deze idee mag dan ook onder geen beding
verward worden met een reële, ‘empirische’ samenleving, ook als die bijvoorbeeld een ‘demokratiese
samenleving’ (IV, 266) zou zijn. Ook de gemeenschapsidee functioneert dus uitsluitend als een
‘grensbegrip’. Het laat Van Ostaijen toe om een bestaande samenleving of een positief geformuleerd
samenlevingsmodel op hun relativiteit te wijzen: geen enkele reële gemeenschap mag zich erop
beroepen de gemeenschapsidee te incarneren.1
Het inzicht in de onmogelijkheid om ‘de’ gemeenschap te realiseren moet ons volgens Van Ostaijen
echter niet beletten om, vanuit een ‘persoonlike discipline’, toch die verwezenlijking na te jagen. Dit
streven moet de concrete gedaante aannemen van een streven naar ‘ontindividualisering’ (IV, 266):
de ideële gemeenschap is immers boven alle empirische condities verheven, wat betekent dat ze enkel
gerealiseerd kan worden als iedereen erin zou slagen om zich geheel aan de beperktheid en relativiteit
van zijn tijdruimtelijke bestaan als individu te onttrekken.2 Meteen zou dan ook de harmonie onder
de mensen, die in Het Sienjaal als een van de wezenlijke kenmerken van de ‘komende gemeenschap’
wordt beschouwd, gerealiseerd zijn. De ‘humane betrachtingen met hun al te lokale data’ (IV, 330),
die - zoals dat onder meer in de groteske ‘Intermezzo’ wordt gesuggereerd - van de samenleving een
‘agonistische’ chaos maken,3 zouden dan immers gewoon wegvallen. Bovendien leidt een totale
ontindividualisering ook tot de realisering van de vrijheidsidee, omdat ze ons verheft boven de
‘Einschränkungen’ eigen aan de empirie.
Zoals we weten is Van Ostaijen er zich van bewust dat de totale ontindividualisering voor mensen
niet bereikbaar is. Toch vindt hij het streven naar de ontindividualisering belangrijk omdat het ons
toelaat om ten minste getuigenis af te leggen van de idee.4 De uit dit streven resulterende ‘geste’ is
door haar ‘doelmatige ondoelmatigheid’ een ‘verheven’ geste: zij houdt het bewustzijn levend van
de gemeenschapsidee, terwijl ze ons tegelijk laat ervaren dat deze idee nooit meer dan een onbereikbare
horizon kan zijn. Het resulterende gevoel is het verheven gevoel: de ervaring van de idee in haar
onpresenteerbaarheid.
Het verheven gevoel wordt opgeroepen door een consequent volgehouden negativiteit tegenover
het bestaande. Van Ostaijen zal in zijn creatieve werk dan ook op de ideële gemeenschap, het
onpresenteerbare ‘Urbild’5 van het leven, proberen te alluderen door zich
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Zie hierbij Deel I. Hoofdstuk 4.1. en Deel II. Hoofdstuk 3.5. en Hoofdstuk 4.2.2.
Cf. hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.
De meest sprekende passage van ‘Intermezzo’ in dit verband is wel die waarin God de Vader vraagt: ‘Wat wenst
het geacht publiek?’ (III, 255), waarop een waar pandemonium, een hopeloos gewriemel van niet met elkaar te
verzoenen verlangens, losbarst. (Cf. hierbij ook P. Hadermann, Paul van Ostaijen and Der Sturm, 44; en id., Paul
van Ostaijens grotesk panopticum, 223-224) Een vergelijkbare agonistiek wordt ook elders in Van Ostaijens werk
opgeroepen, zo b.v. in Bezette stad en in het ‘Huldegedicht aan Singer’. In ‘Breugel’ omschrijft hij de wereld van
het ‘menselike’ als een ‘ordeloze janboel’ (IV, 345).
Zie hierbij Deel II. Ter inleiding 2.2. en Hoofdstuk 4.2.1. en 4.2.2.
Vergelijk hiermee: Deel II. Ter inleiding 2.2., Hoofdstuk 1.5. en Hoofdstuk 3.5.
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radicaal van de bestaande gemeenschap te distantiëren.1 Zijn voorkeur gaat daarom uit naar een kunst
waarin het empirische, het ‘menselike’2, vanuit een objectief-afstandelijk - en dus: vanuit een ‘neutraal’,
‘ontindividualiseerd’ - standpunt wordt voorgesteld3 en daarmee impliciet als onherroepelijk
ontoereikend tegenover het ideële wordt beoordeeld.4 Een kunst, bijgevolg, waarin deze wereld
verschijnt als een ‘wereld der absolute verkeerdheid’5 en het leven zoals wij dat kennen ontmaskerd
wordt als een belachelijk ‘poppespel’ (IV, 375), een aberratie van het ‘ware leven’: ‘De wereld van
het menselike leven is niet een oorspronkelike natuur, maar wel een afgeleide.’6 Die ‘oorspronkelike
natuur’ is echter als elke idee een ‘grensbegrip’: ze kan enkel ex negativo worden opgeroepen - als
datgene wat onherroepelijk ontbreekt. Dat maakt van Van Ostaijen zelf en van de kunstenaars met
wier visie hij zich het meeste verwant voelt, ‘platonische pessimisten’7: ze blijven verlangen naar het
ideële, maar ze zijn zich scherp bewust van de onbereikbaarheid ervan.8
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Cf. hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.; en C. Offermans, Tegengif, 147.
Cf. hierbij IV, 383.
Zie in dit verband bijvoorbeeld ‘Franse literatuur’, waar hij Cocteau kapittelt omdat diens standpunt onvoldoende
‘ontindividualiseerd’ is, wat onder meer valt op te maken uit het feit dat ‘de gekozen geschiedenis [...] iets zeer
lokaals’ (IV, 193) is. Hierdoor blijft Cocteau in Van Ostaijens ogen al te zeer ‘aan de algemene franse traditie’ (IV,
192) gebonden. Bovendien kan ‘de lezer [...] de auteur sociaal te gemakkelik situeren’ (IV, 194). Bij wijze van
contrast: ‘De idioot permitteert geen gevolgtrekking betrekkelik Dostoievski.’ (IV, 194) Positief vindt Van Ostaijen
dan weer ‘de anonieme deduktieve opbouw’ (IV, 193) van Cocteaus roman.
Een consequent ‘ontindividualiseerd’ en ‘gedistantieerd’ standpunt vindt Van Ostaijen terug bij Brueghel, die hij
om die reden dan ook ‘de meest objektief kosmiese schouwer onder alle noordse kunstenaars’ (IV, 342) noemt:
‘‘ziet men daar dan de distans niet, die de schilder van deze wereld scheidt, ziet men dan niet met welke objectiviteit
hij tegenover deze gebeurtenissen staat, bijna alsof dit alles tot de doening van een hem vreemde soort hoorde!’
(IV, 343) Zie in dit verband verder ook IV, 344 en 348; P. Hadermann, De kringen naar binnen, 111 en 151f; id.,
Het vuur in de verte, 116, 209 en 304-305; id., Paul van Ostaijen and Der Sturm, 45; E.M. Beekman, Homeopathy
of the Absurd, 15, 20-21, 57 en 100; en A. Westerlinck, Een visie op Paul van Ostaijen, 210-211.
Daarom kan bij een kunstenaar als Brueghel geen sprake zijn van ‘een verliefde wandeling’ (IV, 344) tussen de
dingen, zoals dat wel wordt gezegd. Brueghel ziet de dingen integendeel ‘in de platoniese herinnering aan de idee’
(IV, 344) - d.i. in hun ontoereikendheid tegenover de idee.
IV, 345. Ook dit citaat is afkomstig uit ‘Breugel’. Eerder in ditzelfde opstel had Van Ostaijen ‘de dwaasheid’ al
omschreven als ‘het innerlike wezen der menselike wereld’ (IV, 345). Zie in dit verband ook P. Hadermann, Het
vuur in de verte, 304; id., Paul van Ostaijens grotesk panopticum, 220-221 en 225.; en E.M. Beekman, Homeopathy
of the Absurd, 4-5, 14, 22 en 40.
IV, 345. Cf. hierbij ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 304-305; id., Paul van Ostaijens grotesk panopticum,
230-231; en P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 78. Vergelijk hiermee ook De Vrees parafrase van
Friedlaenders leer: ‘ieder fenomeen, iedere privaatexistens [komt hem] als misvormd voor, daar iedere existens,
werkelijk en eindig en niet ideaal en oneindig, hem onvolkomen en ten slotte grotesk is.’ (Ibidem 109; zie hierbij
verder ook Ter inleiding 2.2.)
Zie voor deze term onder meer IV, 342. Deze geesteshouding wordt al aangekondigd in de ‘dialoog te midden
auto's’ ‘Jus primae noctis’ (1919), waar de ‘Hij’ zegt: ‘Het enige bereikbare geluk is te weten om de heilloosheid
van de levensmisère. Kracht weet men zich-zelf wanneer men dit ongeneesbare zonder morren draagt.’ (III, 183)
Deze houding wordt geïdentificeerd als ‘het abstrakte leed-geluk van Plato’ (III, 183), met andere woorden een
‘platonisch pessimisme’. Zie hierbij verder ook P. Hadermann, Paul van Ostaijens grotesk panopticum, 230-231.
Het is ongetwijfeld ook vanuit deze pessimistische ‘distans’ tegenover het bestaande dat hij dit citaat van Claudel
heeft geapprecieerd: ‘ce monde à lui tout seul tel qu'il est c'est difficile de nous persuader qu'il est complet et suffisant.
C'est difficile de nous persuader que nous avons droit serieusement à pas autre chose.’ (IV, 352) Verwijzen we
voorts ook naar ‘Franse literatuur’, waar Van Ostaijen zijn waardering uitspreekt voor de ‘even schrandere als
bescheiden distans tot de mensen en de gebeurtenissen’ (IV, 197) bij Max Jacob.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

511

Het ‘goede’ subject is voor Van Ostaijen dus een subject dat zich, in het streven naar de bovenzinnelijke
‘gemeenschap’, maximaal ‘ontindividualiseert’. In de kunst manifesteert dat streven zich onder meer
in een tendens om alles wat tot het ‘menselike’ behoort, zoveel mogelijk weg te zuiveren.1 Van Ostaijen
voelt dan ook weinig voor ‘gedichten waarin de menselike zijde open en geavoueerd daar zij’2 en
probeert zelf een poëzie te schrijven die maximaal van ‘het “confession”-element’3 gezuiverd is. Een
gedicht moet in zijn ogen niet de uitdrukking zijn van het individu - van diens persoonlijke lotgevallen,
psychologie, overtuigingen, sentimenten, indrukken of stemmingen.4 Gesteld dat een gedicht vermag
te ontroeren door een directe ‘aktie van mens tot mens’5, dan heeft die ontroering niets met kunst te
maken.6 Van Ostaijen maakt om deze reden een scherp onderscheid ‘tussen gevoeligheid en
kunstemotie’7, waarbij zijn voorkeur uiteraard uitgaat naar deze laatste.
Van Ostaijens afwijzende houding tegenover het ‘menselike’ spreekt keer op keer uit zijn kritische
praxis. Zo waardeert hij in de kunst van Oscar Jespers haar ‘eigene eenzijdigheid’ (IV, 219) die ‘daarin
bestaat de gevoeligheidswaarden die een patheties moment zouden kunnen uitdrukken uit te schakelen,
om alle beklemtoning op de zuiver beeldhouwkunstige ontroering te leggen.’8 Omgekeerd bekritiseert
hij in ‘Dichters’ een aantal gedichten uit Marsmans bundel Verzen, omdat ze in zijn ogen nog te veel
‘“Ablagerstelle” voor individuele dramatiek’9 zijn. In ‘Paul-Gustave van Hecke’ treft hij in sommige
gedichten van deze dichter al te veel ‘gevoeligheid’ (IV, 243) aan. En in ‘Proeve van parallellen tussen
moderne beeldende kunst en moderne dichtkunst’ wijst hij het ‘romanties
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Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 4.2.1.
IV, 330. Zie ook verder aldaar; en IV, 379.
IV, 329. Zie ook verder op dezelfde bladzijde: ‘ik streef bij alle subjektivisme der ervaring naar het uitschakelen
van het persoonlike pathos.’ (IV, 329)
Zie hierbij ook A.T.W. Bellemans, Poëtiek van Paul van Ostaijen, 9-11 en 42-43; J.J. Oversteegen, Vorm of vent,
160-162; J. Muls, Een onuitgegeven gedicht van Paul Van Ostayen, 51; H. Uyttersprot, Uit Paul van Ostaijens
lyriek, 16; P. Hadermann, A propos d'‘Un débat littéraire’, 30; en Deel II. Hoofdstuk 4.2.1.
IV, 328. Van Ostaijen gebruikt deze formulering in een vergelijking van zichzelf met Moens. Volgens Van Ostaijen
was het precies door zijn werking als ‘persoon’ dat Moens het publiek voor zich wist in te nemen: ‘Moens verscheen
met een reeks komponenten die menselik de mensen veroveren: een overmoedige puberteitslyriek, een gebroken
jeugd, een voor het vlaamse volksrecht gebroken jeugd, een hernieuwer der vlaamse poëzie [...] en een kongruens
van dichter en held.’ (IV, 328)
Toegepast op de dichtkunst: gedichten die gebaseerd zijn op een ‘amalgamering van persoonlike toestanden’ (IV,
336) drijven ‘smokkelhandel’ (IV, 336), ‘omdat zij hun lyriek aan een buiten-lyries moment ontlenen’ (IV, 336).
IV, 218. Dit onderscheid keert ook in de late opstellen geregeld terug. Zie hiervoor b.v. IV, 219, 222-223, 238, 284,
303 en 385. Zie ten slotte ook M. Rutten, Paul van Ostaijen of beveiliging van het essentiële, 615.
IV, 219. Deze ‘eenzijdigheid’, die wijst op een streven naar ontindividualisering, getuigt volgens Van Ostaijen dan
ook van ‘de hoge geestelike kracht van deze kunstenaar’ (IV, 220).
IV, 215. Zie ook IV, 216, waar hij het gedicht ‘Nachttrein’ bekritiseert omdat het ‘sentimentele vragen’ bevat. Later,
in zijn bespreking van Paradise regained, struikelt Van Ostaijen over ‘de psychologiese exactitude’ (IV, 398)
waarvan het gedicht ‘De vreemde bloem’ blijk geeft. Aan het slot van deze bespreking geeft Van Ostaijen nog eens
nadrukkelijk te kennen gekant te zijn tegen het uitdrukken van ‘het enkelvoudige psychologiese geval’ (IV, 399)
in een gedicht.
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expressionisme’ (IV, 270) af omdat het op een ‘hypertrofie van het gevoel’1 berust. Aan Moens verwijt
Van Ostaijen dat hij voortdurend ‘biecht’ (IV, 329):
Buiten de subjektieve ervaring der fenomenen die hem toelaat zijn sensibiliteit te
registreren, geldt voor Moens de persoonlik-pathetiese toestand, niet ervaringen maar
gebeurtenissen uit zijn leven en hierdoor registreert hij zijn sentiment.2
Van Ostaijens beroemdste uitval naar een poëzie die zich op de ‘gevoeligheid’ beroept, is natuurlijk
zijn bespreking van Alice Nahons Keurgedichten. Reeds de ‘karakterschets’ van Dr. Tazelaar die aan
de bundel voorafgaat, is in Van Ostaijens ogen ‘geworden tot de sentimenteelste klim-bim en tot een
model van de gemeenste exploitatie van prikkelbare zenuwsystemen’3. De gedichten zelf doet hij af
als ‘het gekadanseerde op-en-neer schommelen van sentimentele stereotiepen’4.
Een gevolg van de opvatting dat poëzie in de eerste plaats de uitdrukking is van het dichterlijke
individu, is dat het oordeel over de gedichten gedeeltelijk of zelfs helemaal dreigt te worden bepaald
door het oordeel over (het beeld dat het publiek heeft van) de dichter als ‘mens’ - als biografische
persoon. Tegen deze opvatting trekt Van Ostaijen in de late opstellen dan ook herhaaldelijk scherp
van leer.5
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IV, 270. Elders op dezelfde bladzijde omschrijft hij dit expressionisme als ‘een uit het gevoel gekristalliseerde
esthetiek.’
IV, 329. Ook Van den Oever en Gijsen zal hij later verwijten dat hun gedichten te zeer belijdenislyriek
blijven. (Cf. hierbij IV, 364, 367-368 en 385) Ter verduidelijking van zijn stelling opent Van Ostaijen het
opstel over Gijsen met een lange uitweiding over Rilke, die - geheel anders dan Gijsen - al van vooraf aan
‘de verscherpte waarneming, de gevoelens of de gebeurtenis, als zonder onmiddellik belang’ (IV, 381)
uitschakelt. Ook in ‘Self-defence’ bekritiseert Van Ostaijen Moens en Gijsen omdat zij ‘een toestand uit de
persoonlike ervaring van de dichter [...] als lyries zwaartepunt’ (IV, 336) aanvaarden. Zie ten slotte ook IV,
247; en J.J. Oversteegen, Vorm of vent, 177.
IV, 312. Zie bij deze passage ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 706. Op de formulering wordt
al gepreludeerd in ‘Oscar Jespers’, waar Van Ostaijen zich eraan ergert dat zijn tijd er een is van ‘kunstdesoriëntering
[...], die de uitbuiting van het nerveus-gevoelige bevordert’ (IV, 219). Later, in ‘Marnix Gijsen’, verwijt hij de
dichter zijn ‘onedele uitbuiting van de prikkelbare zone van het gemoed’ (IV, 385).
IV, 313. Over Van Ostaijens kritiek op Nahon zie verder ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 113. Geheel in
deze geest van kritiek op alle stroperige sentimentaliteit zijn ook Van Ostaijens uitval naar ‘les Anton Wildgans,
maraudeurs sentimentaux’ (IV, 307) en zijn afwijzing van de poëzie van Dop Bles, ‘die niets anders is dan een
sentimenteel berijmd fait divers uit de persoonlike ervaring van de dichter.’ (IV, 336) Zie ten slotte ook IV, 255.
Van Ostaijens afkeer voor sentimentaliteit strekte zich trouwens uit tot buiten het strikt literaire domein. Zo schrijft
Moens op 12 februari 1923, nadat Van Ostaijen op een eerdere brief blijkbaar geërgerd had gereageerd: ‘Ik heb al
gevreesd dat mijn laatste brief u ontstemd heeft. Als ik “sentim[ent]eel” ben geweest, vergeef het mij dan.’ (Geciteerd
in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 494) In een brief van 18 augustus 1925 vraagt Van Ostaijen
Jozef Peeters Stuckenberg een exemplaar van De trust der vaderlandsliefde toe te sturen. De passage die op dit
verzoek volgt is typerend: ‘De betaling van het door hem verschuldigde bedrag zal ik overnemen. Ik zou het mij
zelve niet kunnen vergeven een presentexemplaar aan een vriend te hebben gestuurd met tevens intekenbulletins.
- Ik hoop dat gij hierin geen hypergevoeligheid zult zien.’ (Geciteerd in: G. Borgers, o.c., 605; mijn cursief) Zie in
dit verband verder ook id., Du Perron over Duco Perkens, 10; en G. Burssens, Paul van Ostaijen zoals hij was en
is, 226.
Zo stelt hij in ‘Dichters’: ‘Niet de lyricus, wel de lyriek is zich-zelf doel.’ Of nog, in ‘Self-defence’: ‘ik wil dat de
gedichten verschijnen als vrije organismen, zonder verband tot de schepper.’ (IV, 328) Zie ten slotte ook de
‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’: ‘Niet de dichter is gewichtig, wel het gedicht. Het Ik blijft het hoogste goed, doch
niet het Ik van de dichter, maar wel het Ik van het gedicht.’ (IV, 377; zie hierbij P. Hadermann, Het vuur in de verte,
238) Zie verder ook IV, 370; en Deel II. Hoofdstuk 2.2. Ook de ‘Notice biographique’ voor 7 Arts ridiculiseert de
belangstelling voor de biografische persoon van de kunstenaar. (Zie hiervoor G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 1120)
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In Van Ostaijens eis dat de kunstenaar zich radicaal moet ontindividualiseren horen we nog een echo
van het ‘gevaarlijke’ heroïsme uit de Sienjaal-tijd - een heroïsme dat een rechtstreeks uitvloeisel was
van zijn verblinde ‘idealisme’.1 Een dergelijk idealisme vormt zoals we hebben gezien het wijsgerige
fundament van een ‘sublieme’ politiek en een ‘sublieme’ ethiek, die beide naar de verwezenlijking
van het ideële streven en met het oog daarop het reële op een niets ontziende wijze opofferen. Dat
concretiseert zich in Het Sienjaal meer bepaald in de bereidheid, ja zelfs het verlangen om als offerlam
te dienen voor de ‘Verwirklichung’ van het ideële. Van een dergelijk idealisme en het daaraan
verbonden extreme en pathetische heroïsme wil de late, ‘ontnuchterde’, Van Ostaijen niets meer
weten. De overspannen leed- en offercultus van het humanitair-expressionisme wordt in het late proza
een voorwerp van spot en minachting, zoals bijvoorbeeld in deze passage uit de ‘Cirkulaire voor
Avontuur’:
aan de gepijnigde twijfel- en smartmensen, strijders tegen hun eigen hartstochten, aan
de, op het altaar der literatuur, gekilde slachtoffers, zouden wij willen zeggen: ‘Connu,
beau masque.’2
Tegenover dit door ‘een romantiese [...] pathetiek’ (IV, 219) gekenmerkte heroïsme stelt Van Ostaijen
eind 1924 ‘een zeer moderne, onpathetiese, onpersoonlik heroïese houding.’ (IV, 220) Kenmerkend
voor deze houding is, zoals we onderhand al wel konden verwachten, een hardnekkig maar illusieloos
streven naar het bovenzinnelijke, in de concrete gedaante van een streven naar ‘ontindividualisering’,
‘neutraliteit’ en ‘distans’ tegenover het empirische. De verwantschap met zijn vroegere offerbereidheid
ligt hierin dat ook de late Van Ostaijen een totale opoffering van het empirische ‘ik’ als horizon
aanwijst. Maar terwijl de Van Ostaijen uit de Sienjaal-tijd gelooft dat hij zichzelf daadwerkelijk en
totaal moet opofferen en daardoor kan bijdragen aan de finale ‘verzoening’ en de beëindiging van de
geschiedenis, is dat geloof bij de late Van Ostaijen geheel verdwenen. Het perspectief van het streven
naar ontindividualisering is het bereiken van het bovenzinnelijke. De volkomen ontindividualisering,
en dus ook het daadwerkelijk opstijgen naar het bovenzinnelijke, acht Van Ostaijen echter niet haalbaar
- en overigens ook niet wenselijk. Als het streven naar ontindividualisering bij de late Van Ostaijen
toch behouden blijft, dan is dat omdat het ons ertoe aanzet om de ‘doelmatig-ondoelmatige’ geste te
volbrengen die het ideële voelbaar kan maken.3 De plaats van de verheven offereconomie in Van
Ostaijens werk is dus ingrijpend gewijzigd: was zij in het werk uit de Sienjaal-tijd en de vroege
Berlijnse tijd een onvermijdelijk gevolg van het ‘verblinde’ geloof dat het opofferen van het reële,
en inzonderheid van zichzelf als empirisch subject, noodzakelijk is voor het presenteren van het
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Cf. hierbij Hoofdstuk 1.2.
IV, 400-401. Zie hierbij ook ‘Het beroep van dichter’ (III, 248-249) en de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’
(IV, 370).
Cf. hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.
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ideële, dan heeft de offereconomie bij de late Van Ostaijen in de eerste plaats tot doel om op het ideële
te alluderen - om het in zijn radicale afwezigheid ‘voelbaar’ te maken.
Eerder al hebben we erop gewezen dat de late Van Ostaijen een duidelijke voorkeur aan de dag
legt voor mensen wier praxis wordt gemotiveerd door een dergelijk ‘ondoelmatig’ streven naar het
ideële. Zo verwees hij in ‘Het beroep van dichter’ naar Franciscus van Assisi en naar Socrates.1 Niet
toevallig komt hij in ‘Oscar Jespers’, waar hij zijn ‘onpathetische’, zonder hoop op een ‘resultaat’
naar ontindividualisering strevende heroïsme verdedigt, terug op het voorbeeld van Socrates, die hij
hier ‘de konkretisering van de idee van het heroïese’2 noemt. Socrates is niet de held van het pathetische
gebaar, maar van een bescheiden ‘zelftucht’ (IV, 218) die de ‘persoonlike neigingskontrasten’ (IV,
220) van het empirische individu maximaal overstijgt en zo, door naar het ongrijpbare te grijpen, de
‘herinnering’ aan de idee levend houdt. Ongeveer dezelfde gedachte formuleert Van Ostaijen in
‘Self-defence’, waar hij over de door hem geprefereerde ‘armoede’ schrijft:
Zij is het hoogste en laatste sieraad van hem die ruiterlik en transcendent doelloos naar
een volmaken streeft, omdat deze tucht hem die deze armoede aanvaardt de hoogste
weelde schijnt, het laatst bereikbare. (IV, 335)
Ook hier is de ‘armoede’ een ‘tucht’, een discipline die geen ‘resultaat’ zal opleveren: ze blijft
‘doelloos’. Toch is zij ‘het hoogste’ en ‘het laatst bereikbare’, omdat zij het bewustzijn van het
onbereikbare levend houdt. Deze gedachte keert ook terug in ‘Richtingen in de moderne Vlaamse
poëzie’, waar Van Ostaijen zichzelf vergelijkt met ‘ex-koning Nikita van Montenegro, een wijs koning
die oorlog voerde omdat hij zeker niets te verliezen en bijna niets te winnen had’ (IV, 297). Het streven
(het ‘oorlog voeren’) gaat hand in hand met een fundamenteel ‘pessimisme’ (IV, 297) over het resultaat
van het streven. Dit pessimisme ten spijt voert Nikita oorlog ‘precies alsof het allerbeste hem was
weggeleid.’ (IV, 297)
Wanneer Van Ostaijen in ‘Oscar Jespers’ zijn ideeën over een ‘onpatheties heroïsme’ ontvouwt,
verwijst hij behalve naar de Socratesfiguur ook naar twee ‘maximes’, die hij met volmondige
instemming citeert: ‘“Zich stil kunnen houden in een kamer” zegt Pascal; en Nietzsche: geruime tijd,
in dezelfde richting, gehoorzamen.’3 De suggestie die van beide citaten uitgaat, is dat de ‘goede’
praxis voor de late Van Ostaijen een onwereldse, weinig spectaculaire, eerder passieve praxis is - een
bescheiden en teruggetrokken ‘zelftucht’, die associaties opwekt met het contemplatieve leven van
zekere kloosterorden.4 Dat is in overeenstemming met eerdere vaststellingen dat de late Van Ostaijen
een handelen verkiest
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Cf. hierbij 1.; III, 250 en Deel II. Hoofdstuk 2.2.
IV, 220. Eerder in datzelfde opstel had hij het - uiteraard ‘ondoelmatige’ - vechten tegen windmolens al ‘het denkbaar
meest heroïese’ (IV, 218) genoemd. Ook Don Quijote is in zijn ogen dus een ‘heroïese’ figuur.
IV, 220. Het Nietzschecitaat keert later, zonder identificatie, terug in het opstel over ‘Auguste Mambour’. (Cf. IV,
303)
Vergelijk hiermee het in Deel II. Hoofdstuk 2.1. uitgebreid besproken citaat uit de Beobachtungen: ‘Der alten
Eremiten einsiedlerische Andacht war abenteuerlich. Klöster und dergleichen Gräber, um lebendige Heilige
einzusperren, sind Fratzen.’ (III, 244) We waren daar tot de conclusie gekomen dat Van Ostaijen in tegenstelling
tot Kant ‘fratsen’ en ‘avonturen’ positief waardeert, omdat ze tegen de ‘natuur’ en het ‘gezond verstand’ ingaan en
door deze ‘ondoelmatigheid’ op een onpresenteerbare ‘bovennatuur’ kunnen alluderen.
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dat blijk geeft van een ontvankelijkheid (‘passibilité’) voor ideeën boven een handelen dat gelooft
ideeën te moeten ‘produceren’.1 Terwijl hij in zijn Sienjaal-tijd geloofde met beide voeten in de
empirie te moeten staan om haar door zijn activistische optreden te hervormen en met de idee in
overeenstemming te brengen, cultiveert hij nu in toenemende mate de rol van een buitenstaander, die
zich - verteerd door heimwee naar de zuivere idee - radicaal van de empirie ‘distantieert’.2
Demonstratief gaat hij in de marge staan van de bestaande gemeenschap en ‘neemt niet deel’, net
zoals er bij Brueghel geen sprake kan zijn van een ‘deelname’ aan ‘de sjofele en geestelik lege vreugde
van de kleine luidjes, die hij heeft voorgesteld.’3 De motivatie van deze terugtrekking is intussen
welbekend: door als een ‘agitator’ op de grenslijn tussen het reële en het ideële te gaan staan, probeert
hij zijn medemensen aan het onherroepelijk afwezige ideële te herinneren.4 De ‘ware’ dichter heeft,
als dichter, dan ook geen ‘maatschappelijke’ functie. Niet het ‘sociale’ is voor de dichter belangrijk,
maar het ‘contemplatieve’. Hieruit volgt dat hij voor de samenleving op zijn minst nutteloos, ja vaak
zelfs hinderlijk is: doordat hij naar het ideële verwijst, herinnert hij het reële immers aan zijn
ontoereikendheid.5 Het is dan ook maar normaal dat de dichter door de bestaande gemeenschap
genegeerd en vaak zelfs uitgestoten of op een andere manier geëlimineerd wordt. In een beroemde
passage uit de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’ vergelijkt Van Ostaijen het dichterschap met een
ziekte:
De staat kan deze ziekte als ongevaarlik beschouwen. Hij kon ook gans anders, het
standpunt innemen dat de lyriek een staatschadelike ziekte is en dat diegene die daaraan
lijdt niet streng genoeg kan afgezonderd worden. Elk werkelik dichter begrijpt het
platoonse staatspostulaat dat korte metten met de dichter wenst te maken.6

1

2

3
4

5
6

Zie in dit verband Deel II. Hoofdstuk 4.2.2. Over de tegenstelling tussen ‘productiviteit’ en ‘ontvankelijkheid’
(‘passibilité’) bij Kant en Lyotard zie Deel I. Hoofdstuk 1.5. en Hoofdstuk 2.6.1. en 2.6.2.
Het is in het licht van deze ontwikkeling dat Van Ostaijens afsluitende opmerking uit de in het voorjaar van 1922
geschreven brief aan Jos. Léonard moet worden gelezen: ‘Trouwens voel ik me zeer goed steeds op weg naar de
niet meer daad-wensende kontemplatie.’ (Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 461)
Cf. hierbij ook Deel I. Hoofdstuk 4.1. en Deel II. Hoofdstuk 1.6., Hoofdstuk 2.1. en 2.3., Hoofdstuk 3.5. en Hoofdstuk
4.2.2. Zoals we reeds hadden opgemerkt doet Van Ostaijens ‘terugtrekking’ sterk denken aan de door Kant beschreven
‘verheven’ - want op ideeën berustende - ‘misantropie’. (Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.6.2.)
IV, 342. Zie ook IV, 343; P. Hadermann, De kringen naar binnen, 114; en E.M. Beekman, Homeopathy of the
Absurd, 20.
Cf. hierbij ook Deel I. Hoofdstuk 4.1. en Deel II. Hoofdstuk 2.1. en 2.4., Hoofdstuk 3.5. en Hoofdstuk 4.2.1. en
4.2.2. Over Lyotards gebruik van het ‘agitator’-begrip zie Deel I. Hoofdstuk 1.5.
Zoals we in Hoofdstuk 3. uitgebreider zullen zien worden de doorgaans anonieme menselijke subjecten die in de
Nagelaten gedichten worden opgevoerd, dan ook niet toevallig vaak op een ‘grenspositie’ gesitueerd. Hetzelfde
gebeurt trouwens ook in het eerder besproken ‘De sirenen’, waar de mensen die zich door de lokroep van de sirenen
hebben laten verleiden, aan de haven - een punt op de grens tussen land en zee - ‘vervallen’ zijn. ‘De sirenen’ kan
dan ook gelezen worden als een korte allegorie van Van Ostaijens eigen situatie: bekoord door de lokroep van het
bovenzinnelijke ‘agiteert’ hij op de grens tussen het eindige (het land) en het oneindige (de zee), het reële en het
ideële.
Cf. hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.
IV, 372. Zie bij deze passage ook Deel II. Hoofdstuk 2.2; en C. Offermans, Tegengif, 146. Verderop stelt
Van Ostaijen dat het geheel ‘aanneembaar’ zou zijn dat een volk ‘zijn dichters, als tijdverbrassers, zou
verbannen.’ (IV, 372)
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Van Ostaijen komt ook elders in de late opstellen geregeld terug op de ‘excentrische’ positie die de
‘ware’ kunstenaar kenmerkt. Zo had hij eerder in de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’ al gesteld dat
alle pogingen om de dichter sociaal te ‘immatrikuleren’ (IV, 371) zinloos zijn:
In het algemeen is het zó dat deze poging tot het vullen van de kloof, die ligt tussen de
verzonkenheid van de dichter enerzijds en de reëlere belangstellingen van zijn
medemensen, dat deze poging tot het vullen van deze kloof, zeg ik, op een misverstand
berust.1
In de notitie ‘Wies Moens en ik’ uit ‘Self-defence’ contrasteert hij zijn eigen positie tegenover de
bestaande Vlaamse gemeenschap met die van Wies Moens. Moens blijkt perfect geïntegreerd, Van
Ostaijen is een vreemdeling in eigen land:
Te midden Vlamingen werkt Moens vlaams. Moens en ik te midden vlaamse studenten:
ik ben bij voorbaat geslagen. Het gebeurde mij eens dat op een vlaamse meeting een
flamingant mij in ‘t frans aansprak omdat hij meende dat ik een vreemdeling was.2
Aansluitend hierbij constateert Van Ostaijen dat sommigen onder zijn landgenoten een ‘fyzies
ressentiment’ (IV, 329) tegen hem hebben. Die vaststelling lijkt hem met een paradoxale voldoening
te vervullen die enkel in het licht van onze uiteenzetting van zo-even kan worden begrepen. Dezelfde
‘ontevreden tevredenheid’ lijkt ook te spreken uit de opmerking: ‘Rond Moens heeft zich met de tijd
een legende van goedheid, van tegemoetkomen zijnerzijds enz. verdicht; rond mij een legende van
doctrinairisme en ongenaakbaarheid.’ (IV, 329) Ook hier meet Van Ostaijen zich de rol aan van
diegene die zich niet om het reële, het bestaande, het ‘menselijke’ bekommert omdat zijn verlangen
uitgaat naar iets ‘anders’. In dezelfde lijn ligt ook zijn reactie op een verzoek om duidelijk stelling te
nemen ten gunste van de ‘antitraditionelen’. Van Ostaijen weigert om zich bij welk kamp dan ook
aan te sluiten, en spreekt alleen maar de - op het eerste gezicht bevreemdende - hoop uit dat men hem,
‘als een in moderne staten niet meer gangbare munt, zal deklasseren.’ (IV, 327)

1

2

IV, 371. Zie bij deze passage ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 113. Dat Van Ostaijen het dichterschap
inderdaad niet als een sociaal ‘recupereerbare’ functie beschouwde, wordt ook gesuggereerd door het
anekdotische gegeven dat hij zowel op de overlijdensakte van zijn moeder (eind 1923) als op zijn paspoort
van november 1926 en het hotelregister van ‘De Scheepvaart’ in Viersel (juni 1927) als beroep
‘dagbladschrijver’ blijkt te hebben opgegeven. (Cf. hierbij G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie,
511 en 812) Herinneren we er ook aan dat Van Ostaijen in zijn ‘Notice biographique’ voor 7 Arts schreef:
‘Etat social: sans.’ (Ibidem 1120) Zie verder ook M.E. Tralbaut, Van Gogh-reflekties op Van Ostaijen,
120-121; id., Paul van Ostaijen te Viersel, 4; id., Paul van Ostaijen te Miavoye-Anthée, 309; en M. Gilliams,
De kunst der fuga, 644.
IV, 328. Eerder op dezelfde bladzijde had Van Ostaijen al geschreven dat Moens ‘als mens op zijn milieu
weldadig ageert’ (IV, 328). Van Ostaijens positie is dan ook goed vergelijkbaar met die welke hij aan de
bewonderde Nederlandse schilders Van Gogh en Jongkind toeschrijft - een positie van ‘Hollanders gans
buiten de hollandse gemeenschap.’ (IV, 390) Moens' probleemloze geïntegreerdheid maakt hem voor Van
Ostaijen tot een ‘tijdvakdichter’ (IV, 316), wiens werking dan ook ‘noodzakelik moet nalaten met het
verdwijnen van de geest van [zijn] tijdvak’ (IV, 316). Omgekeerd wordt zo'n dichter in vele gevallen ‘door
zijn tijdgenoten hoger geschat dan zijn contemporaine maat die minder sterk de tijdelike idealen van zijn
tijdgenoten reflekteert.’ (IV, 316)
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Uit de voorgaande alinea's blijkt dat Van Ostaijen de hoop op een spoedige ‘reïntegratie’ in de
samenleving voorgoed heeft opgeborgen. De voorwaarde voor deze reïntegratie was immers de
hervorming van de samenleving naar het beeld van de idee. Het besef dat een dergelijke hervorming
niet realiseerbaar is, noopt Van Ostaijen ertoe om ‘à peu près toutes les idées de la communauté, qui
ont constitué notre bagage initial’ (IV, 307) op te geven en verbant hem voorgoed naar een geïsoleerde
positie in de marge van de samenleving, van waaruit hij eenzaam en afstandelijk toekijkt op de
menselijke ‘Jan-Klaas-kast’ (IV, 345). Vlaanderen, bijvoorbeeld, lijkt voor de dichter vanuit zijn
‘verheven’ uitkijkpost wel ‘le carnaval inverse: non point les docteurs et les clercs habillés en fous,
mais bien au contraire les fous mettant les attributs du docteur et du clerc.’ (IV, 307)
Hiermee wil echter niet gezegd zijn dat het verlangen naar reïntegratie en geborgenheid in een
harmonische mensengemeenschap bij de late Van Ostaijen verloren is gegaan. Alleen is de vervulling
van dat verlangen nu verschoven van een afzienbare naar een eindeloos uitgestelde toekomst. Ze
fungeert nog enkel als een onbereikbaar perspectief. De eenzaamheid en het isolement van de ‘ware’,
op ideeën gestelde kunstenaar zijn onheelbaar: de harmonische, op altruïsme en intieme
verstandhouding gestoelde samenleving is vervluchtigd tot een onbereikbare utopie.1 In ‘Richtingen
in de moderne Vlaamse poëzie’ omschrijft Van Ostaijen zichzelf dan ook als een hopeloze ‘outsider’:
Diegene die men bij het paarderennen een outsider noemt, wordt elders - in de geschriften
die over de wijsheid handelen - een eenzame geheten. Literatuur nu is een middending
tussen paarderennen en wijsheid. Binnen het gebied der literatuur vertrekt men als outsider
om, mits men volhardt, als eenzame te besluiten.2

1

2

De meest frappante schetsen van het ‘redeloze’ menselijke gewriemel zijn terug te vinden in een groteske tekst als
‘Intermezzo’, een aantal gedichten uit Bezette stad en het ‘Huldegedicht aan Singer’. Het is opvallend hoe Van
Ostaijen in elk van deze teksten een volstrekt neutrale, ‘onthechte’ en daardoor ook zeer geïsoleerde positie inneemt
- buiten de door hem opgeroepen wereld. Over Bezette stad zie in dit verband ook P. Hadermann, De kringen naar
binnen, 112f; E.M. Beekman, The Universal Hue, 47; J. Prins, Unreal Cities, 64; en E. Strietman, Occupied City:
Ostaijen's Antwerp and the Impact of the First World War, 139.
IV, 298. De term keert terug in de brief aan Du Perron van 25 november 1927: ‘Ik weet dat er iets zeer
plezierigs is in de rol van onafhankelik outsider.’ (Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 905) Ook in ‘Het beroep van dichter’ laat Van Ostaijen uitschijnen dat zijn alter ego Jonas
Baart in ‘Atupal’ een ‘marginaal’ figuur is. (Cf. Deel II. Hoofdstuk 2.2.) Hijzelf, de dichter van het op
onbegrip en vijandigheid onthaalde Bezette stad, was dat na de Berlijnse tijd in Vlaanderen duidelijk ook:
zijn werk wordt door de kritiek gekraakt en vindt geen publiek, hij is besmet met de reputatie een extremist
en een dogmaticus te zijn en al zijn pogingen om een initiatief te nemen dat de kunst en de literatuur in
Vlaanderen op een of andere manier zou beïnvloeden, lopen op niets uit. (Cf. hierbij Hoofdstuk 1.1. en Deel
II. Ter inleiding 1.) Van Ostaijen was trouwens niet alleen in puur literair-artistiek opzicht een ‘outsider’.
Zo stond hij ook buiten de normale menselijke bedrijvigheid wat zijn financiële en professionele situatie
betreft: tot het eind van zijn leven bleef hij voor zijn levensonderhoud ten minste gedeeltelijk van zijn vader
afhankelijk. Al die tijd was zijn financiële situatie weinig rooskleurig. (Cf. hiervoor G. Borgers, Paul van
Ostaijen. Een documentatie, 473, 477, 511, 533-534 en 846; G. Burssens, Paul van Ostaijen zoals hij was
en is, 231; en F. Bulhof, Grotesk avontuur, 85-86) Betrekkingen bleken kort van duur en sollicitaties, onder
meer naar de betrekking van journalist of stadhuisbediende, bleven zonder gevolg. (Cf. hiervoor G. Borgers,
o.c., 471, 486-487, 489, 497, 534, 641f, 659-661, 682, 725 en 792-793; en id., Kroniek van Paul van Ostaijen,
79, 89, 115 en 117) Bovendien was Van Ostaijen niet getrouwd, en bezat hij dus ook niet de ‘sociale status’
van gehuwd man of gezinshoofd. Dat Van Ostaijen het huwelijk beschouwde als een vorm van integratie
in - en daarmee ook als een toegeving aan - de samenleving komt onder meer tot uiting in een brief aan Du
Perron van 13 november 1927. Van Ostaijen reageert daar op het bericht van Pascal Pia's huwelijk met de
ironische opmerking: ‘Pia verrast me. Zie je wel, men kan ook iemand verrassen alleen door te trouwen. Ik
ben twee-en-dertig haast en ben nog niet getrouwd. Zal ik dan op alle punten een toonbeeld moeten zijn
van de integriteit eens kunstenaars?’ (Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 893)
Zie in hetzelfde verband ook de brieven aan Stuckenberg van 24 april 1920 en 10 mei 1920. (Geciteerd in:
F. Bulhof, Eine Künstlerfreundschaft, 78 en 81)
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Op deze geïsoleerde ‘outsider’-positie komt Van Ostaijen elders in zijn late geschriften nog geregeld
terug.1
Zoals men zal hebben opgemerkt zijn ook Van Ostaijens ‘definitieve’ opvattingen over het ‘goede’
subject niet vrij van ambivalentie. Enerzijds schetst hij zichzelf en andere ‘ware’ kunstenaars als
mensen die ‘marginaal’ en onbeduidend zijn in de empirie. Tegelijk echter suggereert hij dat dergelijke
mensen juist door hun ‘ondoelmatigheid’ en marginaliteit ‘doelmatig’ zijn: zij zijn diegenen die hun
in de empirie verzonken medemensen aan het ‘andere’ kunnen herinneren.2 Hun ‘nutteloosheid’ voor
het empirische is de voorwaarde voor hun ‘doelmatigheid’ voor het transcendente. Deze ambivalentie
is inherent aan het fundamentele streven dat Van Ostaijens kunst sinds de Sienjaal-tijd domineert:
het streven naar het bovenzinnelijke, dat nu eenmaal onherroepelijk afbreuk doet aan de ‘zinnelijke
interesse’.
Dat de visie op het ‘goede’ subject van de late Van Ostaijen toch radicaal afwijkt van die welke
we bij de Van Ostaijen uit de Sienjaal-tijd hebben teruggevonden, heeft zoals we inmiddels weten
alles te maken met Van Ostaijens groeiende inzicht dat dat streven nooit zijn doel kan bereiken. Van
het pathetische gebaar van de revolutionair die ‘activistisch’, met de volledige inzet van zijn eigen
existentie, de kloof tussen werkelijkheid en idee denkt te kunnen dichten, is bij de late Van Ostaijen
geen sprake meer.3 Het streven blijft behouden, maar dan vooral omdat de resulterende ‘geste’ het
verheven gevoel vermag op te wekken - de pijnlijk-plezierige ervaring van de idee in haar
onpresenteerbaarheid. Het groeiende bewustzijn dat het streven naar het bovenzinnelijke per definitie
nooit zijn doel kan bereiken, vertaalt zich in een voorkeur voor subjecten bij wie de bevlogenheid
van het metafysische verlangen verbonden wordt met illusieloze nuchterheid, bescheidenheid en
zelfironie.

4. Naar de esthetica van het verhevene
De verschuiving in Van Ostaijens denken over het ethisch-politieke die we in Deel II hadden
vastgesteld, wordt in de kritische geschriften van na 1923 dus geconsolideerd. Deze verschuiving
komt, grof gesteld, neer op de ontmaskering van zijn eigen ‘verblinde’ idealisme, dat de domeinen
van idee en werkelijkheid meende te kunnen verzoenen, en de aanvaarding van de radicale
incommensurabiliteit van beide domeinen, bij behoud van het

1
2
3

Zie b.v. IV, 197 en 373; en P. Hadermann, Het vuur in de verte, 113-114.
Cf. hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.
Over Van Ostaijens ontwikkeling in dezen zie ook C. Offermans, Tegengif, 147.
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streven naar verzoening. In het eerste deel van dit proefschrift hadden we erop gewezen dat de esthetica
van het schone bruikbaar kan worden gemaakt voor een ‘illusoir-idealistisch’ ethisch-politiek
unificatieproject, omdat de schoonheidservaring ons toelaat om de werkelijkheid als een onbestemd
doelmatige werkelijkheid - een werkelijkheid ‘voor ons’ - te ervaren.1 Bovendien is het smaakoordeel
verbonden aan de belofte van een algemene en onmiddellijke gevoelsgemeenschap onder de mensen,
waardoor het een ethisch-politiek streven naar de verwezenlijking van de idee van een harmonieuze
gemeenschap van alle mensen een hart onder de riem kan steken.2 In het vorige hoofdstuk waren we
tot de vaststelling gekomen dat in Van Ostaijens werk uit de Sienjaal-tijd ‘esthetische’
eenheidservaringen opvallend vaak gethematiseerd en opgeroepen worden, én dat deze ervaringen
daar, inzonderheid in de meer programmatische gedichten uit Het Sienjaal, ‘gemobiliseerd’ worden
als een ondersteuning van het ethisch-politieke streven naar verzoening tussen ‘wereld’ en ‘geest’ en
naar een universele broederschap onder de mensen.
Van Ostaijens late opvattingen over het ethisch-politieke ontstaan op de ‘puinen’ van zijn
‘onkritische’ idealisme: de gerichtheid op het ideële blijft bewaard, maar van een verzoening tussen
idee en werkelijkheid is geen sprake meer, net zomin als van de verwezenlijking van het ‘Urbild’ van
‘de’ gemeenschap. Het laat zich gemakkelijk begrijpen dat voor een dergelijk ‘kritisch’ denken over
het ethisch-politieke de esthetica van het verhevene, eerder dan de esthetica van het schone, doelmatig
kan zijn. De esthetica van het verhevene ontstaat immers op haar beurt op de ‘puinen’ van de esthetica
van het schone.3 Waar het welgevallen aan het schone een rustig, harmonisch en eenduidig gevoel is,
blijkt het verheven gevoel een ambivalent, geagiteerd en ‘gemengd’ gevoel te zijn - het gevoel van
een disharmonie die zich maar niet oplossen wil, een spanning die permanent ‘opengehouden’ wordt.4
Waar we in het welgevallen aan het schone de natuur als op een onuitsprekelijke wijze doelmatig
ervaren, alsof er tussen ons en de dingen een onbestemde ‘sympathie’ bestond, ervaren we de
werkelijkheid in het verheven gevoel als ondoelmatig, vormeloos en chaotisch5 - een ervaring die in
tweede instantie het ideële in het bewustzijn roept, maar dan enkel in zijn radicale onpresenteerbaarheid
en onverzoenbaarheid met de werkelijkheid.6 En waar het smaakoordeel verbonden is aan de belofte
van een directe en algemene gevoelsgemeenschap, blijkt die belofte zich in het verheven gevoel te
‘onttrekken’ en nog enkel als een verre, onbereikbare horizon te fungeren.7 Doordat het verheven
gevoel idee en werkelijkheid enkel in hun radicale onverenigbaarheid en dus op een uitermate
paradoxale wijze met elkaar verbindt, kan het worden opgevat als het ‘esthetische’ equivalent van
een ‘kritisch’ denken over het ethisch-politieke, dat - met Lyotards term - ‘overgangen’ tussen idee
en werkelijkheid tot stand brengt, maar daarbij tevens recht laat wedervaren aan de

1
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4
5
6
7

Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.6.2.
Cf. hierbij Hoofdstuk 1.1.; en Deel II. Hoofdstuk 2.6.2.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.3.2. en 2.6.2.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 3.4.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.3.2. en 2.3.5.
Het verheven gevoel laat ons, anders gezegd, de ondoelmatigheid van de ‘geving’ voor de ideeën ervaren. Cf. hierbij
Deel I. Hoofdstuk 2.3.3. en 2.6.2.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.4.3. en 2.6.2. en Hoofdstuk 3.2.
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radicale onderlinge heterogeniteit en onverzoenbaarheid van beider domeinen.1 Alles wijst er dan ook
op dat de zo-even beschreven ‘kantiaanse Wende’ in Van Ostaijens denken gepaard gaat met een
verschuiving in zijn kunstopvattingen en creatieve praxis die zich kortweg laat omschrijven als een
verschuiving van de esthetica van het schone naar de esthetica van het verhevene.2
We hebben in het tweede deel van dit proefschrift uitgebreid gezien hoe de kritische basis van deze
esthetica vanaf de Berlijnse tijd geleidelijk aan steeds duidelijker contouren in Van Ostaijens denken
begon aan te nemen. In de kritische geschriften vanaf 1923 blijkt deze ‘basis’ voluit aanwezig. Eerder
in dit hoofdstuk hebben we vastgesteld dat Van Ostaijen in de late opstellen herhaaldelijk het niet
aflatende verlangen naar het presenteren van het ideële thematiseert, maar er daarbij ook telkens op
wijst dat dit verlangen niet realiseerbaar is. Het streven is met andere woorden altijd gekoppeld aan
een scherp bewustzijn van het fundamentele onvermogen om het doel van het streven te bereiken.3
De verbinding van beide roept een niet tot verzoening te brengen spanningsverhouding in het leven.
In Van Ostaijens woorden: er is een fundamentele ‘tegenstrijdigheid in de bewegingen van het
verlangen’ (IV, 374). Net zo fungeren bij Kant de ‘Bestrebung des Gemüts’ (KdU A 114/B 115) om
het object van een idee te presenteren en ‘das Gefühl der Unerreichbarkeit der Idee’ (KdU A 114/B
115) als de fundamenten van de ‘Analytik des Erhabenen’.4 Ook hier staan het (‘optimistische’) streven
en de (‘pessimistische’) vaststelling van de niet te overwinnen onmacht in een onoplosbare spanning
tot elkaar. De esthetische reflectie van die spanning is zoals we weten het verheven gevoel.5
Het hieruit resulterende, onophoudelijk ‘geagiteerde’ continuüm van ‘verlangen en machteloosheid’
(IV, 373) wordt door Van Ostaijen nadrukkelijk aangewezen als de ‘dubbele oorzaak’ (IV, 373) van
zijn poëzie. Van Ostaijen bevestigt daarmee althans met betrekking tot zichzelf Lyotards stelling dat
de esthetica van het verhevene de geheime, maar diepe motivatie van de avant-gardekunst vormt. Het
valt dan ook te verwachten dat de ‘geste’ die karakteristiek is voor het verhevene in uiteenlopende
gedaanten in Van Ostaijens late werk zal terugkeren.6 Voorts kunnen we ook vermoeden dat dit werk
de aan het verheven gevoel inherente ‘nuchtere bevlogenheid’7 zal hebben.
De ‘verscheurdheid’ van het verheven gevoel sluit dus goed aan bij het denken van de late Van
Ostaijen over het ethisch-politieke dat zich de finale verzoening nog enkel als een na te jagen, maar
onbereikbare horizon voorstelt en daardoor zelf voortdurend heen en weer geschud wordt tussen
‘optimistische’ expansie en ‘pessimistische’ terugval.8 Daarbij komt dat de werkelijkheid in het
verheven gevoel doorgaans als ondoelmatig, chaotisch en vormeloos wordt ervaren, daardoor minder
makkelijk aanleiding kan geven tot de illusie dat
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Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.6.2. en Hoofdstuk 3.1.
Cf. hierbij ook Deel I. Hoofdstuk 4.1. en Deel II. Hoofdstuk 4.2.3.
Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 4.2.3.
Zie in dit verband ook Deel I. Hoofdstuk 2.3.3.
Cf. hierbij ook Deel I. Hoofdstuk 2.6.2. en Hoofdstuk 4.1.; en Deel II. Hoofdstuk 4.2.3.
Zie hierbij ook 1.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.6.2.
Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 2.4.2.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

521

het reële zich leent tot een verzoening met het ideële en bijgevolg ‘doelmatiger’ is voor een ‘kritisch’
denken. Zoals we hebben gezien gaat de ervaring van een ‘sympathie’ tussen mens en dingen die
karakteristiek was voor het gevoel van het schone, in het verheven gevoel volledig verloren. Nu valt
het op dat ook de ‘ontnuchterde’, ‘kritische’ Van Ostaijen deze subjectieve ervaring van een onbestemd
doelmatige werkelijkheid, die zo prominent was in Het Sienjaal, radicaal afwijst. Zijn verwerping
van het humanitair expressionisme houdt niet toevallig ook een verwerping in van de voor dat
expressionisme typerende voorstellingen van een onbestemde sympathie tussen mens en werkelijkheid.1
Deze afwijzing komt trouwens ook in zijn creatieve werk tot uiting. In Bezette stad, dat zich in velerlei
opzichten als een ‘Anti-Sienjaal’ laat lezen,2 verschijnt de werkelijkheid als vormeloos, chaotisch,
ondoelmatig - een weerzinwekkende chaos, een puinhoop.3 Dit beeld van de werkelijkheid kan alleen
maar bevorderlijk zijn voor de ‘kritische’ gedachte dat de werkelijkheid zich nooit met de idee in
overeenstemming zal laten brengen. En ook in de Nagelaten gedichten is er van een sympathie tussen
de daar opgeroepen werkelijkheid en de anonieme menselijke figuren die de wereld van deze gedichten
bevolken, geen sprake. Tussen onszelf en de dingen bestaat niet langer een gevoelsmatige band: ‘in
de verte/ de ster die ons niet begeleidt’4.
Wijzen we er ten slotte ook nog op dat ook Van Ostaijens desillusie met betrekking tot de
realiseerbaarheid van de ideële gemeenschap gepaard gaat met het verdwijnen van de voorstellingen
van een subjectieve, gevoelde eenheid onder mensen. Van de spontaan ervaren broederlijkheid en
harmonie uit Het Sienjaal - een ervaring die moet dienen als een esthetische prefiguratie van de
‘komende gemeenschap’ - is al in Bezette stad geen spoor meer terug te vinden.5 De samenleving die
daar wordt opgeroepen is een weinig verheffende
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Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 4.2.3. De genoemde veroordeling werd uitgesproken naar aanleiding van een vers
van Mussche, dat hij later, in ‘Proeve van parallellen tussen moderne beeldende kunst en moderne dichtkunst’,
opnieuw kritisch op de snijtafel legt. (Cf. IV, 272) Ook in de brief aan Du Perron van 9 november 1927 komt hij
er nog op terug, in de retorische vraag: ‘zal ik optrekken naast Mussche, de man die, als kind, naar de zolder kroop,
waar de muizen hem kenden en speelden met hem?’ (Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie,
886)
In ‘Self-defence’ omschrijft Van Ostaijen Bezette stad dan ook als een ‘vergif, als tegengif gebruikt’ (IV, 330). Cf.
hierbij ook P. Hadermann, De kringen naar binnen, 97, 112 en 114; en E.A. Ots, 50 jaar na zijn dood, 12. Dat
Bezette stad inderdaad zo bedoeld was, wordt ook gesuggereerd door de prospectustekst die Van Ostaijen voor
Bezette stad schreef en waarin de bundel wordt aangekondigd als ‘een boek zonder bijbelse schoonheid’ (geciteerd
in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 437) - terwijl, zoals we weten, Het Sienjaal zwaar gebukt
gaat onder de ‘bijbelse schoonheid’.
Bogman spreekt in verband met Bezette stad dan ook van een ‘zorgvuldig vormgegeven chaos’ (De stad als tekst,
15). Prins vindt in Bezette stad een ‘comprehensive view of urban destruction: a city in ruins, a continent in ruins,
a century in ruins.’ (Unreal Cities, 64) En in zijn lectuur van ‘Verlaten forten’ wijst Kazemier op het frequente
gebruik van ‘woorden met sterke gevoelswaarde, aanduidingen van details, die stuk voor stuk symbolisch zijn voor
het afzichtelijke, het troosteloze, het walgelijke.’ (Expressionistisch dichter, 128; zie verder ook E. Strietman,
Occupied City: Ostaijen's Antwerp and the Impact of the First World War, 138) De optimistische doelgerichtheid
van Het Sienjaal heeft daarbij plaats gemaakt voor een gevoel van niet te overwinnen doelloosheid en absurditeit.
Cf. hierbij onder andere P. Hadermann, De kringen naar binnen, 97, 100, 102, 104 en 114; id., Het vuur in de verte,
209; P. de Vree, Bezette stad, 49; en A. Westerlinck, Een visie op Paul van Ostaijen, 203.
II, 212. Het citaat is afkomstig uit ‘De Profundis’. Zie hierbij verder ook P. Hadermann, De kringen naar binnen,
123-124; en id., Het vuur in de verte, 119.
Ook de onderdompeling in het uitgaansleven, dat - in het gezamenlijk opgaan in de gewaarwordingen van muziek,
dans en spektakel - in Music-hall en soms ook in Het Sienjaal (cf. ‘Koffiehuis’) nog voor de ervaring van een
‘unanime’ kon zorgen wordt in Bezette stad radicaal onttakeld en als een ‘laffe lafenis’ (II, 128) van de hand gewezen.
Men leze in dit verband de afdeling ‘De kringen naar binnen’. Cf. verder ook P. Hadermann, De kringen naar
binnen, 114-116; P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 97-98; E. Strietman, Occupied City: Ostaijen's
Antwerp and the Impact of the First World War, 140; en K. Versluys, Beyond the Occupied City, 209. Zie voorts
Hadermanns lectuur van ‘Bedreigde stad’, waar de beschrijving van de ‘keldervlucht van een bordel’ (II, 28) als
een cynische travestie van de eertijds positief ervaren ‘unanime’ lijkt te moeten worden gelezen. (Cf. P. Hadermann,
o.c., 112).
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‘janboel’ - een gigantisch strijdtoneel van confligerende interesses, overtuigingen en verlangens. De
ideële gemeenschap - de mensheid zoals ze zou moeten zijn - fungeert daarbij nog slechts als een
ideële - en bijgevolg: irreële - horizon, waarop enkel kan worden gealludeerd. Net zo is in het verheven
gevoel de onmiddellijke en algemene gevoelsgemeenschap, die in het welgevallen aan het schone
nog als een onuitgesproken belofte was vervat, een uitermate hypothetisch en irreëel perspectief
geworden: de ervaring van een ‘verhevenheid’ gaat enkel gepaard met de onuitgesproken overtuiging
dat iedereen het bewuste object als ‘verheven’ behoort te ervaren. De ontvankelijkheid voor het ideële
die daarvoor nodig is, mag echter niet als effectief bij iedereen aanwezig worden verondersteld: ze
zou alleen aanwezig moeten zijn. Ook het verheven gevoel verwijst daarmee naar de mensheid zoals
ze zou moeten zijn, zonder ook maar een moment de illusie te koesteren dat de mensheid dat doel
ooit effectief zal bereiken. Dezelfde ontnuchtering met betrekking tot de mensheid laat zich ook
aflezen uit Van Ostaijens late kritische opstellen: de ontvankelijkheid voor het ideële blijkt slechts
bij enkele eenzame ‘outsiders’ aanwezig te zijn, en het zou een illusie zijn om te geloven dat daar in
een afzienbare toekomst verandering in komt. Het standpunt dat Van Ostaijen daarmee inneemt, is
er een van een radicale ‘distans’ - een ‘terughoudendheid’ die we eerder herhaaldelijk in verband
hebben gebracht met de door Kant beschreven ‘verheven’ misantropie en ‘verheven’ terugtrekking
uit de samenleving, die beide verwijzen naar de mensheid zoals ze behoort te zijn, maar nooit zal
zijn.1 Het in Het Sienjaal in euforische termen opgeroepen toekomstbeeld van een geheel vergeestelijkte
mensheid, waarin de dichter zal worden gereïntegreerd, heeft in de Nagelaten gedichten dan ook
plaats gemaakt voor allusies op een eindeloos ver verwijderd ‘esthetisch utopia’2. De reïntegratie zal,
zo beseft Van Ostaijen nu, nooit werkelijkheid worden.3

5. De ‘lokalisatie’ van Van Ostaijens ‘conceptie’

5.1. De ‘techniek’ als ‘formele vertaling’ van de ‘conceptie’
Stilaan kunnen we ons nu de vraag beginnen stellen hoe een door de ‘metafysiese drijfveer’
gemotiveerde kunst er volgens Van Ostaijen behoort uit te zien. Op deze vraag hebben we, voor zover
de daar besproken teksten dat toelieten, ook al in Deel II proberen te antwoorden.
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Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.6.2. en Hoofdstuk 4.1.
T. Vaessens, De esthetische uitdrukking van een idealistische beslissing, 70. Zie ook ibidem 67.
Zie hierbij ook M. Huysseune, Paul van Ostaijen of de dubbelzinnige avant-gardist, 710.
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De bevindingen waartoe we daarbij zijn gekomen, worden door de kritische teksten van na 1923 zo
goed als volledig bevestigd.
Het is natuurlijk niet voldoende dat de kunstenaar over een voor hem karakteristieke ‘voorstelling’
of ‘conceptie’ beschikt: hij moet die voorstelling ook nog tot uitdrukking weten te brengen in zijn
kunstwerk, dat dan - als het goed is - als de ‘lokalisatie’ van de bewuste conceptie fungeert. Om
duidelijk te maken hoe de conceptie en de lokalisatie zich tot elkaar verhouden, vergelijkt Van Ostaijen
in zijn bespreking van Cocteaus roman Le grand écart het geslaagde kunstwerk, in dit geval een
roman, met het tweede deel van een werk in twee delen:
In het eerste deel staat het systeem. Daar dit systeem theoreties te kennen echter alleen
voor de roman-auteur van betekenis is, werd het niet gepubliceerd. Wel het tweede dat
aldus in schijn induktief, in werkelikheid deduktief, als roman de systematiese wijze de
dingen te beschouwen van de auteur uitdrukt. (IV, 193)
De cursivering is niet zonder belang. Ze bevestigt wat we eerder reeds hebben vastgesteld: Van
Ostaijens eis dat het kunstwerk als de adequate uitdrukking van een conceptie zou fungeren, betekent
allerminst dat hij de kunst degradeert tot de zo waarheidsgetrouw mogelijke afbeelding of beschrijving
van ‘de systematiese wijze de dingen te beschouwen van de auteur’.1 Van Ostaijen kent aan het formele
aspect van de kunst juist een zeer grote autonomie toe. De conceptie drukt zich uit in de spontane,
symptomatische keuze van de middelen waarmee het kunstwerk tot stand moet komen. Met die
middelen wordt het kunstwerk vervolgens autonoom, naar zijn eigen ‘innere Notwendigkeit’ ‘als
roman’, ‘als schilderij’, ‘als sculptuur’, ... geconstrueerd. Alleen door het gebruik van een autonome,
maar wezenlijk door de conceptie gemotiveerde techniek kan men aan de conceptie een ‘onmiddelbare
uitdrukking’ (IV, 194) verlenen.2
Zo hangt het antwoord op de vraag of een kunstwerk al dan niet geslaagd is, af van drie vragen,
die we als volgt kunnen formuleren: getuigt het kunstwerk van een dwingende, noodzakelijke
voorstelling? Getuigt het kunstwerk van technische bekwaamheid? Vormen de gebruikte middelen
een adequate ‘lokalisatie’ van de conceptie? Wie enigszins vertrouwd raakt met de late kritische
geschriften komt al snel tot het inzicht dat de tweede vraag in Van Ostaijens ogen de minst belangrijke
is. Zo hadden we er eerder al op gewezen dat het Floris Jespers volgens Van Ostaijen aan een duidelijke
voorstelling ontbreekt: ‘il n'y a pas de représentation homogène chez Jespers. Son oeuvre ne révèle
aucune contemplation spécifique’3. Die vaststelling belet hem niet om Jespers' technische virtuositeit
en zijn
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Dat is volgens Van Ostaijen precies de ‘elementaire fout’ (IV, 366) van Van den Oever: dat hij zijn visie probeert
uit te drukken ‘door verklaringen en gewone formuleringen van toestanden’ (IV, 366; zie ook IV, 367). In ‘Dichters’
noemt hij ‘nabootsend [...] vertellen’ dan ook ‘onvermijdelijk onlyries’ (IV, 215). Zie in dit verband ook IV, 208,
212, 243, 247-248 en 289; P. Hadermann, De kringen naar binnen, 168; en Deel II. Hoofdstuk 4.3.
Die twee ‘momenten’ vindt Van Ostaijen bijvoorbeeld bij Oscar Jespers: er is enerzijds de ‘vergeesteliking’ die het
‘ambachtelike moment’ motiveert; anderzijds is dit laatste autonoom, doordat bij Jespers aan het materiaal ‘een
medeleidende rol wordt toegedacht’ (IV, 230). Zie in dit verband ook Deel II. Hoofdstuk 4.3. en 5.2.
IV, 235. Zie hierbij ook 1.
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geweldige beheersing van het vak te erkennen: ‘Floris Jespers est un peintre né. La part de Dieu est
indéniablement présente en cet artiste.’ (IV, 233-234) Toch is hij heel wat kritischer voor Jespers en
andere ‘virtuozen’1 dan voor kunstenaars bij wie hij een waarachtige voorstelling vindt, die echter op
een lamentabele wijze wordt uitgedrukt.2 Bij Jespers leidt het gebrek aan een ‘voorstelling die van
hem is’ tot een zielloos en modieus experimenteren met de ‘lokalisaties’ van de voorstellingen van
andere kunstenaars en bijgevolg tot - weliswaar erg knap - epigonenwerk.3 Kunst is, anders dan Jespers
denkt, meer dan de techniek alleen, meer dan de ‘artisticité’ (IV, 238), ook al erkent Van Ostaijen
dat het wordingsproces van het kunstwerk volgens zijn eigen, immanent-formele noodzakelijkheid
moet kunnen verlopen: ‘Jespers estime que tout se fait sur la toile. Evidemment le tableau s'y fait
entièrement et aucune forme ne doit être préconçue. Mais le peintre se fait nulle part et partout.’4 De
techniek moet met andere woorden een ‘source’ (IV, 236) hebben - een motivatie, die het gebruik
ervan een dwingende noodzakelijkheid geeft. Dit is wat Jespers uit het oog verliest. Bijgevolg houdt
hij ‘le processus pour le moteur du processus, les mouvements lithurgiques pour la transsubstantiation
même’ (IV, 238). Om dezelfde redenen kan Van Ostaijen weinig enthousiasme opbrengen voor
Marsmans Penthesileia, dat weliswaar technisch knap is, maar onvoldoende ‘innerlike realiteit’ (IV,
398) heeft: ‘Iemand die de techniek van Marsman bezit, kan altijd, zonder innerlike realiteit, iets als
Penthesileia.’5
Omgekeerd is het natuurlijk wel zo dat gedichten moeilijk geslaagd kunnen worden genoemd
wanneer ze, bij alle ‘stevigheid’ van de voorstelling, blijk geven van technische onbekwaamheid of,
erger nog, gebrek aan ‘formele zorg’ (IV, 383). Dit laatste is bijvoorbeeld het geval in de gedichten
van Van den Oever en Gijsen, die er beiden van lijken uit te gaan dat de oprechtheid van de ‘intentie’
(IV, 363) volstaat om goede gedichten te

1

2

3

4

5

Cf. b.v. zijn bespreking van Johan Theunisz' Het klare dagen, dat volgens Van Ostaijen al te zeer van ‘knapheid’
(IV, 208) en ‘[h]andigheid’ (IV, 208) getuigt. Van Ostaijen besluit zijn bespreking dan ook ironisch met: ‘Een
verblijf van een jaar onder analfabeten zou hem zeer ten goede kunnen zijn.’ (IV, 209) In ‘Oscar Jespers’ toont Van
Ostaijen zich kritisch over Jespers' vroege werk, omdat het al te veel neigt naar ‘handige gipskneërij’ (IV, 221) en
een ‘toegeven aan het briljante van een impressionistiese vakkennis’ (IV, 222).
We herinneren hierbij aan Van Ostaijens opvallend milde oordeel over Gilliams' debuut: Gilliams' dwingende
‘voorstelling’ maakt hem volgens Van Ostaijen alle technische onbeholpenheid ten spijt (‘spijts alles’ (IV, 292))
tot een werkelijk dichter. (Cf. hierbij ook 1.)
Immers: ‘chaque expérimentation qu'il tente n'est que l'application de deux ou trois autres [...] vues ailleurs’ (IV,
234). Verderop verwijt Van Ostaijen Jespers dat hij de traditie al te zeer ‘par le côté métier’ (IV, 239) bekijkt. In
‘Gaston Burssens’ omschrijft Van Ostaijen de epigoon als een kunstenaar die niet ‘de geest’ (IV, 261) van andermans
werk weet te assimileren, maar enkel ‘het formele schema, vaak zelfs de soort van requisieten’ (IV, 261). Dat maakt
ook Grauls tot een epigoon, omdat hij zich net als Jespers ‘zonder innerlik-verwerken’ (IV, 252) op een of meer
bestaande modellen inspireert.
IV, 236. Eerder op dezelfde bladzijde had Van Ostaijen al geschreven: ‘Il n'est pas possible d'épuiser la vie d'un
tableau par la construction seule. La construction est tout ce qui est rationellement explicable, mais elle n'est pas
tout.’
IV, 398. Eerder in dit Marsmanopstel had Van Ostaijen ‘de jonge hollandse formalisten’ (IV, 393) verweten dat bij
hen ‘de ontroering te gering’ (IV, 393) is. Zie in dit verband verder ook nog ‘Henri Bruning en Albert Kuyle’, waar
hij aan Kuyle een ‘oppervlakkige formalistiek’ (IV, 323) verwijt. Hoe belangrijk Van Ostaijen de ‘innerlike realiteit’
van het kunstwerk vindt, blijkt ten slotte ook uit deze opmerking aan het eind van de ‘Gebruiksaanwijzing der
lyriek’: ‘Niet het geschrevene gedicht heeft belang - het is een pis-aller, maar wel het niet geschrevene, de gansheid
van de dichter als voorstellend subjekt. Men moet het geschrevene gedicht slechts betrachten en fonction van het
niet geschrevene geheel.’ (IV, 379)
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scheppen. Zo schrijft Van Ostaijen over Van den Oever: ‘de kunst werd, in de expressionistiese waan
dat alleen de intentie en de drang gelden, verwaarloosd.’1
Als de vorm van het kunstwerk voor Van Ostaijen zo belangrijk is, dan is dat omdat hij de
voorstelling op een adequate, doeltreffende wijze moet ‘lokaliseren’. De voorstelling zelf kan in het
kunstwerk niet verschijnen: ze moet ‘vertaald’ worden in het formele. De vorm is weliswaar ‘slechts
een moulering’ (IV, 383), maar dat mag ons niet uit het oog laten verliezen dat deze ‘moulering’
belangrijk en wezenlijk is omdat ‘gedichten nooit een originaal tonen maar alleen deze moulering.’2
Daarom moet de kunstenaar er niet alleen over waken dat hij tot een homogene voorstelling komt en,
technisch gesproken, zijn vak kent, hij moet er ook voor zorgen dat de middelen die hij gebruikt een
zo dwingend mogelijke ‘vertaling’ vormen van de voorstelling. Het is voor Van Ostaijen zelfs lyrisch
verkeerd dat de voorstelling in het gedicht op enigerlei wijze wordt ‘geavoueerd’. Het gedicht moet
‘onmiddellijk’ werken - door de specifieke formele organisatie en niet door de parafraseerbare ‘inhoud’
(‘het gedachtelike addendum’ (IV, 329)). Dit brengt Van Ostaijen tot de beroemde formulering van
zijn lyrisch ideaal:
Mijn ideaal is dat de levensbeschouwing (voor mij een pessimistiese) in het gedicht trilt,
zonder dat zij nomineel zij uitgesproken en deze gedichten zijn mij het liefst die, zelfs
in de allure van een allegretto, mijn pessimisties berusten besluiten.3
Zo'n volstrekte ‘vertaling in het formele’ is bij Van den Oever op generlei wijze terug te vinden.
Weliswaar waardeert Van Ostaijen bij Van den Oever dat die ‘zich inspant een kosmies standpunt in
te nemen’ (IV, 366), maar Van den Oevers gedichten mislukken omdat zij geen doeltreffende
‘lokalisatie’ vormen van dat standpunt: ‘hij gelukt er niet in een lyries organisme te scheppen dat
door zijn eigen leven bij de lezer de mogelikheid van het kosmiese aanvoelen prikkelt’4. De door Van
den Oever gehanteerde technische middelen worden niet ten diepste door zijn voorstelling gemotiveerd,
waardoor zijn ‘expressionistische’ techniek artificieel, uiterlijk en wezenlijk ‘ornamentaal’5 blijft een euvel dat Van Ostaijen overigens
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IV, 363. Eerder had hij Van den Oever al verweten dat hij ‘technies te zwak is, een zeer arm kunstenaar van het
woord.’ (IV, 301) Ook bij vele andere Vlaamse en ‘hollandse’ expressionisten constateert Van Ostaijen een dergelijke
‘hypertrofie van de wil en een atrofie van het techniese kunnen’ (IV, 397). Zie hiervoor ook IV, 247, 255, 383n,
385-386 en 393; en C. Offermans, Tegengif, 141.
Van Ostaijen trekt dan ook geregeld ten aanval tegen het ‘boerebedrog’ (IV, 334) van een literaire kritiek die
gedichten beoordeelt volgens ‘extralyrische’ principes, in de trant van: ‘Kareltje is een goed dichter, want hij heeft
het geloof in de mensheid.’ (IV, 334) Zie hierbij ook IV, 384n.
IV, 383. Zie ook verder IV, 383-384. Vergelijk hiermee, in ‘Self-defence’: ‘Neen, de vorm heeft an sich geen belang,
d.w.z. de vorm heiligt niet het gedicht. Maar de vorm hoort alleen de drager te zijn’ (IV, 329). In overeenstemming
hiermee vaart hij in ‘Karel van den Oever II’ uit tegen ‘de verderfelike thesis van een inhoud naast de vorm’ (IV,
367).
IV, 329. Als Pijnenburgs gedichten niet gelukt zijn, dan is dat vooral omdat dit ‘transcendente ver-klaren
door het woordklinken’ (IV, 247) erin ontbreekt. Hetzelfde euvel constateert Van Ostaijen ook in het
‘romantiese expressionisme’: ‘De inhoud [...] wordt niet in het formele opgelost.’ (IV, 270) Zie verder ook
de brief aan Du Perron van 30 december 1927 (geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie,
966); en Deel II. Hoofdstuk 4.3.
IV, 366. Hetzelfde oordeel had Van Ostaijen eerder al geveld in ‘Karel van den Oever I’: ‘hij is niet een dichter.
Wel heeft hij biezondere ervaringen mee te delen. Indien hij zich niet vergiste bij de keuze der middelen, zou hij
bijgevolg een beduidend schrijver kunnen zijn’ (IV, 302).
Cf. hierbij IV, 300-302.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

526

ook bij andere Vlaamse en Nederlandse expressionisten vaststelt.1 Op grond van zijn onderzoek naar
de relatie tussen conceptie en lokalisatie bij Paul Verbruggen formuleert Van Ostaijen ook bedenkingen
bij diens gedichten. Zoals we hebben gezien is Van Ostaijen over Verbruggens ‘expressionistische’
voorstelling enthousiast. Bovendien getuigen Verbruggens gedichten zeker niet van technische
onbekwaamheid of formele slordigheid. Toch is hij van mening dat ook Verbruggens formele
realisering van de voorstelling niet de meest adequate is, omdat ze onvoldoende blijk geeft van ‘deze
lyriese wil zich uitsluitend bij middel van bepaalde lyries-architektoniese middelen manifest te maken’
(IV, 211). Van Ostaijen beschouwt Verbruggen daarom als ‘een expressionist naar de geest en met
het hart, maar niet met de handen.’ (IV, 211) Van de Woestijne, daarentegen, is voor Van Ostaijen
een voorbeeld van hoe het wél moet, ook al wijken Van de Woestijnes voorstelling en techniek radicaal
van de zijne af. Als Van de Woestijne volgens Van Ostaijen ‘op dit moment de sterkste is onder de
vlaamse dichters’ (IV, 361), dan is dat precies doordat hij de hem kenmerkende voorstelling op een
bijzonder overtuigende wijze formeel realiseert: Van de Woestijne is ‘de enige vlaamse dichter in
wiens werk wil en realisering zich tot op zo hoog een punt harmonies verhouden.’2
De relatie tussen voorstelling en technische realisering moet in Van Ostaijens ogen zo direct en
onopzettelijk mogelijk zijn.3 Wordt de techniek op een al te beredeneerde en nadrukkelijke wijze
gehanteerd, dan rijst het gevaar dat ze tot een ‘uiterlike stilistiek’ (IV, 265) verwordt. De voorstelling
moet ‘vlees en bloed’ zijn geworden in de auteur en op een spontane en noodzakelijke manier de
keuze van de middelen bepalen, waardoor de vorm dan ‘door zichzelf en gans van zelf’4 de voorstelling
uitdrukt. Is dat het geval, dan spreekt Van Ostaijen van ‘formele eerlikheid’5, ‘d.i. de noodzakelikheid
van de relatie tussen de intentie en de uitdrukking’ (IV, 364). Is de relatie tussen voorstelling en
realisering niet spontaan en noodzakelijk, dan kan het resulterende kunstwerk nooit meer dan
‘maakwerk’6 zijn.
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Zie hiervoor onder meer ‘Vlaamse dichtkunst II’ (IV, 252-255) en ‘Henri Bruning en Albert Kuyle’ (IV, 319-323).
Aan deze conclusie was, zoals we hebben gezien, een nauwgezet onderzoek voorafgegaan naar de ‘sensualistische’
voorstelling van Van de Woestijne en de daardoor gemotiveerde ‘stoffelijke’ taalbehandeling. (Cf. IV, 357f; en
Deel II. Hoofdstuk 4.2.1.) Instructief voor Van Ostaijens opvattingen over de verhouding van voorstelling en
lokalisatie zijn ook de vergelijking die hij maakt tussen Huysmans en Maupassant in ‘Proeve van parallellen tussen
moderne beeldende kunst en moderne dichtkunst’ (IV, 265) en de argumentatie die hij opbouwt ter motivatie van
zijn waardering voor Marsman (IV, 393), en in het bijzonder voor diens Seinen (IV, 397).
Die ‘vanzelfsprekende verhouding van voorstelling en veruiterliking’ (IV, 265) vindt hij onder meer bij Maupassant.
En bij een gedicht van Burssens merkt hij waarderend op dat de ‘afstand tussen visie en uitdrukking’ (IV, 274) er
zo klein mogelijk is gehouden. Zie hierbij verder ook IV, 299 en 398.
IV, 367. Zie ook ‘Karel van den Oever I’, waar hij stelt dat het gedicht de vrucht moet zijn ‘van een organiese groei
uit de ontroering’ (IV, 301).
IV, 364. Zie in dit verband ook ‘Karel van den Oever I’: ‘de uitdrukking zelve [is] steeds onoprecht [...] ik neem
stelling tegenover de eerlikheid van Van den Oever voor zover ik, op grond van zijn formele wereld, het volstrekte
recht en een reële grondslag heb daaraan te twijfelen. Zijn uitdrukking is onoprecht.’ (IV, 300-301)
IV, 247. De term wordt gebruikt in de bespreking van Pijnenburg. Hetzelfde euvel constateert hij bij Van den Oever,
wiens ‘expressionistische’ gedichten vooral opvallen door hun kunstmatigheid en ‘opgeschroefdheid’ (IV, 301) en
dan ook ‘als “Mache” aandoen’ (IV, 301).
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5.2. De ‘lokalisatie’ van de ‘zuivere lyriek’
De vraag is nu natuurlijk welke technische realisering Van Ostaijen adequaat acht voor de ‘lokalisatie’
van zijn eigen ‘voorstelling’ - een voorstelling die zoals we hebben gezien vooral door ‘een metafyziese
bekommernis’ (IV, 357) wordt gekenmerkt. Andermaal is Van Ostaijens antwoord op deze vraag aan
de vage kant. Dat kan gedeeltelijk op rekening worden geschreven van wat we zo-even hebben
opgemerkt: de techniek moet op een organische en spontane manier voortvloeien uit de voorstelling.
Een ingreep van het bewuste ‘willen’, dat op grond van positief geformuleerde regels in de wording
van het gedicht ingrijpt, zou het ‘vanzelfsprekende’ karakter van de technische realisering te niet
doen.
Feit is dat Van Ostaijen er natuurlijk ook en vooral met betrekking tot zijn eigen poëzie van uitgaat
dat de ‘voorstelling’ geheel in het formele ‘vertaald’ moet worden:
Deze metafysiese bekommernis moet zich geheel oplossen in de sensibilisering van het
woord door de keus van de plaats in het gedicht, door zijn akties en reakties, door zijn
vriendschapsbanden en zijn vijandschap, door zijn keusverwantschappen. (IV, 375)
Voor de manier waarop het woord moet worden ‘gesensibiliseerd’ kunnen echter geen regels worden
geformuleerd: ‘Tegenover de daemonie van de lyriek blijft geen plaats over voor iets a-priories
kompositioneels.’ (IV, 377) Wel is het mogelijk om enkele algemene vaststellingen a posteriori te
doen met betrekking tot de concrete gedaante die een ‘zuivere’, door de ‘metafysiese drijfveer’
gemotiveerde lyriek aanneemt.

5.2.1. Spontane muzikaliteit
Zo hecht Van Ostaijen zoals we hebben gezien groot belang aan de muzikaliteit van het gedicht.1 De
muziek is immers bij uitstek de kunst die het vermag om het onbepaalde voelbaar te maken.2 Precies
om deze muzikaliteit de nodige ruimte te geven, is het noodzakelijk dat het gedicht zoveel mogelijk
‘een gedicht zonder onderwerp’ (IV, 377) is: ‘Ik streef naar de volledige armoede van het onderwerp,
opdat de geest door niets sekundairs, door niets dat niet zuiver-lyries is, zou worden afgeleid’3. Het
is hierom dat Van Ostaijen zo
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Zie hierbij 1. Van Ostaijen waardeert bij Gijsen dan ook vooral dat die, ‘Burssens buiten beschouwing gelaten, van
alle vlaamse dichters nog de muziekaalste’ (IV, 386) is.
We wezen eerder al op Van Ostaijens waardering voor Marsmans gedicht ‘Salto mortale’. Van Ostaijen houdt van
dit gedicht ‘vooral vanwege de muziekaliteit: de herinnering daaraan, dat de poëzie, zoals al de andere nederigere
kunsten, geleid wordt door deze grote drift een zelfde bepaald-zijn als dit van de muziek te bereiken, roekeloos
alleen nog naar dit ene te streven: het uitdrukken van het niet bepaalde.’ (IV, 399; zie ook 1.)
IV, 377. Zie hierbij ook P. Hadermann, A propos d'‘Un débat littéraire’, 30. Geheel in overeenstemming hiermee
spreekt Van Ostaijen, na te hebben vastgesteld dat het in Van de Woestijnes poëzie ‘wèl om een onderwerp’ (IV,
355) gaat, zijn principiële voorkeur uit voor Van de Woestijnes gedichten waarin dat het minste het geval is. Het
woord ‘lyriek’ blijkt voor Van Ostaijen trouwens de ‘armoede van het onderwerp’ te impliceren. Zo deelt Van
Ostaijen in juni 1927 aan Stuckenberg mee dat diens ‘lyrische’ aquarellen in België zo goed als onverkoopbaar
zijn. ‘Lyrisch’ omschrijft hij bij die gelegenheid als ‘ohne Gegenstände’. (Geciteerd in: F. Bulhof, Eine
Künstlerfreundschaft, 164)

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

528

provocerend stelt dat hij ‘niets te zeggen heeft’1 en dat hij na een vergelijking van zijn eigen werk
met dat van Wies Moens schrijft: ‘De gedichten van Moens hebben [...] een inhoud [...], de mijne
integendeel slechts een thema: ik schrijf niets dan een largo, een grave, een allegretto, enz.’2
Dat Van Ostaijen met Verlaine de poëzie opvat als ‘De la musique avant toute chose’,3 betekent
echter in het geheel niet dat hij precieze aanwijzingen zou geven over de manier waarop die muzikaliteit
in het gedicht moet worden opgewekt. Zij moet in de eerste plaats het product zijn van een
‘improviseren op het orgel van het onderbewustzijn’4. Improviseren - het woord zegt het al: een
scheppende handeling verrichten waarvan het resultaat niet voorzien kan worden.5 Het enige dat de
dichter van de zuivere lyriek bewust kan doen, is een ‘scène’ opzetten waarop dit improviseren zich
kan ontwikkelen (b.v. door het stellen van een ‘premisse-zin’) en verhinderen dat de resulterende
improvisaties ‘de grens van de premisse overschrijden.’6 Toegepast op de muzikaliteit van het te
scheppen gedicht: vooraf gegeven, ‘mechanische’ regels voor de ritmische en fonetische organisatie
van het gedicht zijn uit den boze - ‘elk exoteries a-priorisme’ (IV, 269) moet worden uitgeschakeld.
Een dichter moet zich bij de ‘orchestratie’ van zijn gedicht dan ook niet storen aan de voorschriften
van de prosodie. In de plaats daarvan moet hij zijn aandacht richten op de ontwikkeling van het ritme,
die verloopt volgens een ‘wetmatigheid’ die we wel kunnen aanvoelen, maar nooit kunnen formuleren.7
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De verwijzing is naar deze passage: ‘Dus let wel op: indien ik dicht dan is het, omdat ik daarop vertrouw, niets,
maar absoluut niets te zeggen te hebben. De gewoonste rederijker en de kleinste kollegejongen hebben meer te
vertellen dan ik.’ (IV, 377). Eerder in de ‘Gebruiksaanwijzing’ had Van Ostaijen al gesteld: ‘Evenals de ekstase
heeft de poëzie eigenlik niets te vertellen, buiten het uitzeggen van het vervuld-zijn-door-het-onzegbare.’ (IV, 374)
IV, 329. Zie in dit verband ook het slot van het Van de Woestijneopstel (IV, 361). Eerder had hij in ‘Le renouveau
lyrique en Belgique’ al geschreven: ‘ce que je réclame est un lyrisme à thème, sans sujet.’ (IV, 289) En later, in de
‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’, schrijft Van Ostaijen dat hij streeft naar ‘een reinthematiese dichtkunst’ (IV, 377).
Zie ten slotte ook IV, 262 en 279.
Het streven naar een ‘lyriek zonder onderwerp’ lijkt ook het laatste creatieve proza te beïnvloeden. Men leze in dit
verband bijvoorbeeld ‘Merkwaardige aanval’ (III, 101-103), waarover Beekman schrijft: ‘in terms of its precise
meaning it remains open, or subject to as many varied reactions as people have to a work of art.’ (Homeopathy of
the Absurd, 142)
Cf. IV, 289. Ook in ‘Karel van de Woestijne’ gebruikt hij Verlaines woord ter omschrijving van het wezen van de
‘zuivere lyriek’: ‘Ook de zuivere lyriek, “la musique avant toute chose” komt er niet slecht bij weg.’ (IV, 361) Zie
hierover ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 295.
IV, 351; zie ook IV, 273. Een van Van Ostaijens grote voorbeelden hierbij was de Guido Gezelle van de
‘kleengedichtjes’: ‘Weet u wie het nog gedaan heeft? Guido Gezelle, beste Sabbe. Lees eens: Timpe tompe teerelink.
Guido Gezelle nam soms de eerste zin van een volksliedeke en begon daarop te broderen, zuiver formeel.’ (IV,
333; zie ook IV, 278)
Met Van Ostaijens woord: ‘wat het gedicht zal worden weet ik niet’ (IV, 378). De ‘muzikaliteit’ van Van Ostaijens
late gedichten is dan ook te vergelijken met die van de jazz, een door improvisatie gekenmerkte muziekvorm. Dat
Van Ostaijen zich inderdaad door de jazz kan hebben laten inspireren, wordt onder meer door Hadermann (Het
vuur in de verte, 309; De modernistische doorbraak, 315) en Beekman (The Universal Hue, 51f) gesuggereerd.
IV, 378. De improvisatie moet om zo te zeggen formeel ‘geordend’ worden, ‘zonder dat dit ordenen het subjektieve
karakter van de improvisatie op enige wijze mag schaden.’ (IV, 350; zie verder ook IV, 351) Zie ten slotte ook P.
Minderaa, Twee getuigenissen over het wezen der poëzie en van het dichterschap, 314 en 318-319.
Op Van Ostaijens opvattingen over de ‘lyriese wetmatigheid’ en over de onverzoenbaarheid van ‘ritme’ en ‘prosodie’
komen we verderop uitgebreider terug.
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5.2.2. Een ‘lyrische causaliteit’
Een kunst die zich tot doel stelt om voelbaar te maken dat er ‘iets’ is wat aan de voor ons vatbare
werkelijkheid ontsnapt1 - een kunst die ‘een hogere verhouding dan deze der gewone optiek’ (IV,
367) wil ontsluieren - kan volgens Van Ostaijen geen realistische kunst zijn: ‘Alleen [...] in een
anti-realistiese wereldbeschouwing kan het expressionisme wortel schieten en groeien’2. Van Ostaijens
antirealisme, dat we al uit andere geschriften kenden,3 spreekt ook geregeld uit de opstellen van na
1923. Zo struikelt hij in ‘Karel van den Oever II’ over het feit dat ‘meer dan één vlaams expressionist
expressionistiese lyriek met realistiese sensaties’4 maakt. Omgekeerd omschrijft hij in de ‘Notes sur
Floris Jespers’ Brueghel waarderend als ‘cette grande lueur dans l'abîme de nos opiniâtres réalismes’5.
De ‘zuivere lyriek’ moet volgens Van Ostaijen dus niet proberen om een vooraf gegeven
werkelijkheid waarheidsgetrouw weer te geven. Ze mag, in zijn woorden, niet ‘verstrikt’ raken ‘in
de empiriese samenhang der dingen’6. De ‘realiteit der buitenwereld’ (IV, 365) moet in het kunstwerk
‘tussen haakjes’ (IV, 365) worden gezet. Zo moet de zuivere lyriek geen rekening houden met de
‘natuurlijke’ causaliteit - de causaliteit van de logica en het (gezond) verstand: ‘elk [sic]
objektief-kausale samenhang [moet] als een door de schijnwerkelikheid opgeworpen hindernis worden
beschouwd.’7 In de plaats daarvan
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Dit ‘enjeu’ is ook vervat in Van Ostaijens definitie van het expressionisme als ‘het affekteren van de kennis’ van
de ‘subjektiviteit van de ontroering’ (IV, 364). Anders gezegd: het expressionisme wekt het bewustzijn dat onze
‘ontroering’ subjectief is - dat er dus een ‘an sich’ is dat onherroepelijk ontsnapt.
IV, 364. Zie bij deze passage ook A.T.W. Bellemans, Poëtiek van Paul van Ostaijen, 4; en T. Vaessens, De esthetische
uitdrukking van een idealistische beslissing, 66. Verderop schrijft Van Ostaijen dat de ‘Vlaamse expressionisten’
‘vergeten dat een idealistiese beschouwing niet geholpen is met een ontroering volgens realistiese sensaties’ (IV,
365). Om deze reden is elke ‘bloot realistiese ervaring [...] een vreemd lichaam binnen het expressionisties gedicht.’
(IV, 365; zie verder ook IV, 366)
Van Ostaijens antirealisme hangt overigens nauw samen met zijn streven naar een dichtkunst ‘zonder onderwerp’:
een poëzie die de realistische ‘vertaling van een bepaalde gebeurtenis’ (IV, 377) brengt, blijft ‘binnen het gebied
van een dichtkunst van het onderwerp’ (IV, 377). Zie verder ook IV, 289
Zie hiervoor: Deel II. Hoofdstuk 1.5., Hoofdstuk 2.1. en 2.2., Hoofdstuk 4.3. en Hoofdstuk 5.2. Zie in dit verband
ook P. Hadermann, De modernistische doorbraak, 313-314.
IV, 365. Verderop constateert hij in Van den Oevers werk een ‘vasthouden aan de realistiese samenhang’ (IV, 366),
wat naar zijn gevoel radicaal in strijd is met ‘de geestelikheid van het opzet’ (IV, 366) van diens werk.
IV, 238. Van Ostaijen knoopt bij deze opmerking aan in ‘Karel van den Oever II’, waar hij schrijft: ‘Het realisme
is de vlaamse erfzonde. Het heeft ons in de wereld gekompromitteerd.’ (IV, 365) Zie verder ook ‘Oscar Jespers’,
waar Van Ostaijen Jespers prijst omdat hij tot de kunstenaars behoort ‘die het meest wars staan van anekdote en
vertelling’ (IV, 218).
IV, 365. Elders laat hij zich dan ook laatdunkend uit over het ‘romantiese expressionisme’ omdat het gekenmerkt
wordt ‘door een voorstelling die zich louter uit de optiek verklaart’ (IV, 275).
IV, 364. In ‘Self-defence’ rekent Van Ostaijen zich tot ‘die dichters [...], die, voor de lyriek, de kausaliteit van het
gezond verstand, die aldaar niet op haar plaats is, hebben afgezworen.’ (IV, 332) Het gezond verstand en zijn
logisch-causale denken zijn van onschatbare waarde in hun domein. In de lyriek horen zij echter niet thuis: ‘Gezond
verstand is als een winterjas: die draagt ge niet in augustus.’ (IV, 332) Op Van Ostaijens vijandigheid tegenover de
categorieën van het verstand, ‘voornamelik deze der kausaliteit’ (IV, 176), hadden we ook al in Deel II. Hoofdstuk
4.2.2. en 4.3. gewezen. Zie in dit verband ten slotte ook IV, 262.
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procedeert de ‘zuivere lyriek’ volgens haar eigen ‘lyrische’ causaliteit en logica: ‘een gedicht der
zuivere lyriek draagt [...] de kausaliteiten van zijn ontwikkeling in zich en uitsluitend in zich.’1 De
weg die het gedicht in zijn wording volgt, is dan ook ‘een het verstand verboden weg’ (IV, 364).
Waar de woorden door het verstand ‘enkel als beelden van de fenomenen’ (IV, 375) - en daardoor,
lyrisch gesproken, als ‘skeletten’ (IV, 386) - worden gebruikt, speelt de lyriek met het woord in een
spontane overgave aan de ‘genade’ (IV, 391) die de woorden uit het onderbewustzijn opstoot naar
de bewuste sfeer. In dit bijna kinderlijke spel met het woord is het aandeel van het bewuste ‘willen’
tot een strikt minimum gereduceerd. De zuivere lyriek, die ernaar streeft om de radicale transcendentie
van het bovenzinnelijke voelbaar te maken, zet het verstand, het bewustzijn, de logica en de natuurlijke
causaliteit, wier ‘actieradius’ beperkt is tot de empirie, ‘buitenspel’. Zij hebben in de kunst - de naar
het uitdrukken van het ‘onbepaalde’ strevende kunst - niets te zoeken.2 Daarom laat Van Ostaijen
zich zo smalend uit over de verstandelijke ‘degelikheid’ (IV, 390) die de ‘hollandse’ kunst kenmerkt:
de ‘degelikheid’ treedt daarmee immers ‘buiten haar gebied’3 en verdringt zo de ‘noodzakelike
eigenschappen’ (IV, 390) van de kunst. Als gevolg hiervan raakt de ‘hollandse’ kunst verwijderd
‘van het primitieve, van het muziekale princiep’ (IV, 390) dat ten grondslag ligt aan elk werkelijk
artistiek scheppen. De twee uitzonderingen die Van Ostaijen in de ‘hollandse’ schilderkunst aanwijst,
zijn niet toevallig tegenpolen van deze nuchtere verstandelijkheid en daardoor allebei ‘Hollanders
gans buiten de hollandse gemeenschap’ (IV, 390): ‘Jongkind, die krankzinnig werd, en Van Gogh,
die krankzinnig werd’4. Omdat Vlaanderen minder dan ‘Holland’ door deze verstandelijkheid wordt
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IV, 376. Deze causaliteit is de enige die ‘lyrische’ geldingskracht heeft: ‘De logiciteit van het gedicht is alleen te
meten aan de logiciteit van de organiese ontwikkeling tussen aanvang en slot.’ (IV, 377) Zie hierbij verder ook IV,
267, 269-270, 273 en 351; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 295; G. Kazemier, Expressionistisch dichter, 129;
en E.M. Beekman, The Universal Hue, 53. De vraag of een gedicht al dan niet zo'n ‘lyrisch-logische’ opbouw
vertoont, is tot op grote hoogte bepalend voor Van Ostaijens waardering voor het gedicht. Zo prijst hij in de gedichten
van Jos. van Wely de ‘eenvoudige en heldere ontwikkeling’ (IV, 207) en ‘de vanzelfsprekende organiese opbouw’
(IV, 208), en betreurt hij dat in sommige gedichten nog restanten van een ‘kausaal verband’ (IV, 207) zijn
achtergebleven. Ook in zijn bespreking van Verbruggens De voorhof blijkt Van Ostaijen ‘lyries-organies’ en
‘lyries-schoon’ (IV, 212) met elkaar te identificeren. In overeenstemming hiermee betreurt hij dat Verbruggen niet
ver genoeg gaat in ‘het dempen van het kausaal verband’ (IV, 212). Zie hierbij ten slotte ook IV, 255, 256, 262,
285 en 366.
Vandaar: ‘de heren der logika [...] bezitten de logika als hun eigenste eigen, als vlees van hun bloed pleegt men te
zeggen, en nog zoeken zij in de poëzie, deze arme duts, naar deze hun allereigenste logika! Het is alsof een rijke
heer - want een mens met logika en gezond verstand is wat een rijke heer - het is alsof zulke rijkaard dus, die de
portefeuille vol bankies heeft, een landloper zou aftasten naar een gouden horloge! Het is toch werkelik niet logies
zó te handelen, heren van de logika. En de poëzie, deze arme duts, zegt: “hooggeachte heren met de zijden hoed
gaat, bid ik u, aan mij voorbij, want wat jullie zoeken, heb ik niet en wat ik heb zoeken jullie niet, ergo.”’ (IV,
296-297) Minder expliciet, maar van dezelfde strekking is deze opmerking: ‘Holland kreeg het zelfstandig onderzoek
mee, en met deze gave, de verkeerde mening dat je ook dààr onderzoeken moet, waar niets te onderzoeken is.’ (IV,
390) Zie in dit verband verder ook Deel II. Hoofdstuk 4.2.1. en 4.2.2.
IV, 390. Eerder op dezelfde bladzijde had Van Ostaijen dan ook al geschreven: ‘daarmee, ja juist met degelikheid,
maak je geen kunst.’ (IV, 390)
IV, 390. Verderop spreekt Van Ostaijen zijn waardering uit voor de ‘hollandse’ literatoren Poot, Multatuli, Gorter,
Van Schendel en Erens (cf. IV, 391). Ook zij staan volgens Van Ostaijen allen op de een of andere manier ‘buiten
de hollandse gemeenschap’.
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gekenmerkt - wat overigens op andere terreinen dan het artistieke een geweldig nadeel is -, is het
‘kunstzinniger’:
deze indolentie van het denken, dit uitschakelen van het onderzoek, van de reserve en
van de twijfel, dit schorsen van het ‘entweder-oder’, deze elementen te zamen vormen
een homogene bodem, die de voeder kan zijn van de wildste bloei van overgave en
genade. (IV, 391)
Wanneer het op de kunst aankomt, moeten het verstandelijke, het bewuste en het gewilde wijken voor
‘spontaneïteit’1 en ‘overgave’2, primitiviteit3 en eenvoud4, natuurlijkheid en onopzettelijkheid,5 en een
grote zin voor muzikaliteit.6 Al deze eigenschappen vindt Van Ostaijen terug bij ‘de vlaamse dichter’
(IV, 393), wiens omgang met de taal veel vanzelfsprekender en directer, ja lichamelijker is dan bij
zijn ‘hollandse’ tegenhanger: ‘Ademhaling en polsslag zijn veel souvereiner bij de Vlamingen dan
bij de Hollanders’7. Van Ostaijens gehechtheid aan de genoemde eigenschappen verklaart ook zijn
interesse voor de kinderlijke en de volkse taalbehandeling8 en voor de taalbehandeling van de mystici,
op wie hij zich ter legitimatie van zijn eigen poëtische praxis in de late opstellen herhaaldelijk beroept,
zoals hier in ‘Hubert Dubois’: ‘Hiermee staan wij niet buiten de traditie, doch wel
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IV, 390. Van Ostaijen waardeert dan ook bij ‘Gezelle en meer dan één van zijn leerlingen [...] dat er tussen hun hart
en het gedicht niet de geringste hindernis is; zij dichten in “de taal die hun (mij) het gereedst van de lippen wil”
(Gezelle).’ (IV, 392; zie ook IV, 393) Zie in dit verband ten slotte ook P. Hadermann, De kringen naar binnen, 144;
id., Het vuur in de verte, 121; en W. Kusters, Over de randen van mijn handen, 95.
IV, 390. Zie ook IV, 318 en 391.
Zo betreurt Van Ostaijen dat Chagall zijn ‘geraffineerde primitiviteit’ (IV, 199) uit zijn vroege periode heeft verloren.
In ‘Marsman of vijftig procent’ omschrijft hij Gezelle bewonderend als ‘deze allerruwste en allerzoetste kreet’ (IV,
391), die ‘overal denkbaar [is], in elk primitief milieu’ (IV, 391). Verderop in ditzelfde opstel betreurt hij dat de
‘exaltatie’ van ‘de jonge katholieken’ (IV, 392) niet ‘primair genoeg’ (IV, 394; zie ook IV, 208) is en spreekt hij
zijn waardering uit voor het ‘elementaire’ (cf. IV, 396) karakter van de titel Seinen.
Zo ‘blijft de syntaxis van de Vlamingen noodzakelik eenvoudig’ (IV, 393), terwijl ‘die der Hollanders gekompliceerd
[is], - een gekompliceerdheid die, op haar beurt, weer het direkte in het gedicht schaadt.’ (IV, 393) Zie hierbij ook
P. Hadermann, Het vuur in de verte, 121.
Cf. hierbij ook C. Offermans, Tegengif, 133.
Cf. hierbij onder andere IV, 393.
IV, 393. Cf. hierbij ook C. Offermans, Voor de woorden, 84-85.
In ‘Hubert Dubois’ omschrijft hij zijn poëtische streven zelfs als een streven naar ‘een poëzie die zou zijn de
volkslyriek (de natuur) gemaakt door dichters van een trap hoger, dit zijn dichters wier bewustzijn om het esthetiese
a-priori groter is dan dit van de volkspoëet.’ (IV, 351; zie ook verder aldaar) In ‘Marsman of vijftig procent’ stelt
hij: ‘Luister naar de landbouwer, maar pas op voor de taal van de sekretarissen-generaal.’ (IV, 391) Verderop in
ditzelfde opstel citeert hij ter illustratie van zijn beweringen over de ‘spontane’ taalbehandeling van ‘het west-vlaamse
volk’ (IV, 392) een ‘volksgedicht uit het kortrijkse’ (IV, 392-393). Eerder, in ‘Hollandse dichters of de zichtbare
wegen van de genitief’ had Van Ostaijen zijn waardering uitgesproken voor een kindergedichtje, omdat het ‘organies
busgesloten en onmiddelbare ontwikkeling in de tijd’ (IV, 207) is. Zie ten slotte ook IV, 381; P. Hadermann, De
kringen naar binnen, 142f; id., Het vuur in de verte, 116, 121-122 en 260; G. Kazemier, Expressionistisch dichter,
130; H.A. Gomperts, Van Ostaijen, 119; en E. Spinoy, Paul van Ostaijen, Nagelaten gedichten, 4-5.
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integendeel daar middenin, aansluitend bij Hadewych en bij Mechtild, bij buiten-literaire literatuur
als de schone biecht der Katharina Vetter’1.
Dat Van Ostaijen maar weinig waardering kan opbrengen voor dichters bij wie het verstand al te
nadrukkelijk aan de wording van het gedicht heeft meegewerkt, blijkt trouwens herhaaldelijk uit zijn
kritische praxis. Zo waardeert hij bij Hendrik de Vries weliswaar de voorstelling, die gekenmerkt
wordt door ‘de inspanning het mysterie nabij te komen tot op de hoogste trap van het intelligibele’
(IV, 205) en daardoor nauw verwant is aan Van Ostaijens eigen voorstelling. Daar tegenover staat
echter dat de lyrische lokalisatie van die voorstelling bij De Vries ‘nooit boven het verstandelike’
(IV, 205) uitgroeit en daarom bezwaarlijk als een adequate ‘formele vertaling’ van die voorstelling
kan gelden. Hetzelfde ‘gebrek’ constateert hij in ‘Henri Bruning en Albert Kuyle’ bij de meeste
‘hollandse expressionisties-katholieke dichters’ (IV, 318): ‘De verstandelike struktuur van de zinnen
en de beelden laat niet toe te twijfelen aan het verdringen van de genade door de wil.’ (IV, 318)
Verderop in hetzelfde opstel vindt hij dat een gedicht van Bruning, dat goed begonnen was, naar het
einde toe aanzienlijk verzwakt doordat het ‘gans in het verstandelike’ (IV, 321) overgaat.
Weliswaar zijn gedichten waarin het verstandelijke een grotere rol speelt doorgaans ‘begrijpeliker’
(IV, 319) dan gedichten waarin de rol van het verstand tot een minimum is herleid. Dat kan echter
niet beletten dat ze minder ‘lyries-logies’ (IV, 210) - en dus ook: minder ‘lyriek’ - zijn. Zoals we in
1. hebben gezien moet een gedicht voor Van Ostaijen immers niet doordringen tot ‘de waarheid in
het verstand’ (IV, 319), maar tot ‘de ware waarheid in het onderbewust-zijn’ (IV, 319). Het oordeel
over een gedicht mag dan ook niet mede worden bepaald door de vraag naar de ‘begrijpbaarheid’
(IV, 350), zoals sommige critici wel menen,2 maar door de vraag naar het organisch-noodzakelijke
karakter van de opbouw van het gedicht:
mij kan het niet schelen of ik een gedicht ook verstandelik begrijp, wanneer ik maar de
ontroering kan meeleven en dat is, voor mij, mogelik ook zonder een psychologies
duidelik herkenbare kausale samenhang tussen de verzen3.
Voor Van Ostaijen, zoals voor de door hem bewonderde mystieke dichters, is ‘de begrijpbaarheid ten
zeerste epifenomeen.’ (IV, 273)

1

2

3

IV, 351. Zie verder ook IV, 273, 356-357, 363 en 376; P. Hadermann, De kringen naar binnen, 162; id., Het vuur
in de verte, 119; P. Minderaa, Twee getuigenissen over het wezen der poëzie en van het dichterschap, 318; P.
Hadermann, De modernistische doorbraak, 314; en J. Engelman, Over het dichterschap.
Zo schrijft Van Ostaijen: ‘Omdat de verstandelike samenhang van de versregels hun begrijpeliker voorkomt bij
deze dichters [de “hollandse” expressionisten, E.S.], menen critici als Dirk Coster dat deze gedichten minder
extravagant zijn als de woord-expressionistiese lyriek van Marsman [...]. Natuurlik is dit een arbitraire konkluzie.’
(IV, 319)
IV, 350. En verder: ‘gesteld voor de keus van ofwel het verzwakken van het subjektieve ofwel het opofferen
van de begrijpbaarheid, aarzelen wij niet ons bij het tweede neer te leggen.’ (IV, 351)
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5.2.3. Een ‘lyrische ruimte’
Als Van Ostaijen vindt dat gedichten eerder door hun eigen ‘lyrische’ causaliteit bepaald moeten
worden dan door de natuurlijke causaliteit, dan is die voorkeur gemotiveerd door zijn ‘conceptie’,
die wezenlijk gekenmerkt wordt door het streven om door te stoten naar een ‘andere’ ruimte - de
‘ruimte’ van het bovenzinnelijke, waar de natuurlijke causaliteit niet van kracht is. Dit streven wordt
volgens Van Ostaijen in de schilderkunst ‘formeel vertaald’ in de afwijzing en deformatie van de
middelen die moeten dienen om de ‘natuurlike ogeruimte’1 weer te geven. Tot deze middelen behoren
het traditionele perspectief, de weergave van een externe lichtbron en het positioneren van de afgebeelde
objecten op het doek volgens relaties bepaald door de natuurwetten. In de plaats daarvan wil Van
Ostaijen het zuiver schilderkunstige ‘surface plane’2 herwaarderen, de externe lichtbron vervangen
door ‘couleurs locales’3 en de relaties onder de objecten op het schilderij laten bepalen door een zuiver
picturale ‘Notwendigkeit’.4 Daardoor wordt de ruimte van het schilderij ‘un espace pictural’ (IV,
188), die onder geen beding verward mag worden met de ruimte van de ‘optiese ervaringsfeiten’ (IV,
278). Tevens wordt zo in het schilderij een eigen, puur schilderkunstige causaliteit geïnstalleerd: ‘Het
schilderij wordt op het doek’5.
Op dezelfde manier streeft Van Ostaijen ernaar om in zijn poëzie een eigen ‘lyrische’ ruimte tot
stand te brengen. De motivatie van dit streven is dan ook dezelfde als die welke hij aan het streven
van de moderne schilderkunst naar een eigen ‘picturale’ ruimte toeschrijft. Van Ostaijens poëzie
wordt ten diepste gemotiveerd door ‘deze dolle droom dat “andere” te benaderen, het te geven’ (IV,
352). Aangezien deze ‘andersheid’ per definitie niet in de reële ruimte kan worden ‘gegeven’, moet
het gedicht een ‘andere’ ruimte oproepen: ‘een ruimte die niet met de optiese, de zintuiglike te
identificeren is: een reine ruimte, die van het zuiver lyriese’ (IV, 352). Een gedicht creëert volgens
Van Ostaijen zijn eigen lyrische ruimte wanneer het zich heeft bevrijd van de ‘natuurlijke’ causaliteit
en geheel ‘organisch’, volgens een eigen, zuiver ‘geestelijke’ dynamiek, tot stand komt.6 Opnieuw
blijkt Van Ostaijens voorkeur voor een immanent-artistieke, ‘lyrisch-logische’ causaliteit dus nauw
verbonden te zijn met zijn ambitie om door middel van zijn kunst op het ‘geestelijke’ te alluderen.
Dit verklaart dan ook waarom Van Ostaijen aan zijn vaststelling dat Verbruggen in zijn jongste
gedichtenbundel ‘zijn gedisciplineerde voorstelling lyries-logies, of anders en beter gezegd,

1
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5
6

IV, 346. De uitdrukking komt uit het opstel over Brueghel, bij wie Van Ostaijen waardeert dat ‘de voorgestelde
ruimte’ (IV, 346) in diens werk ‘geen natuurlike ogeruimte wil benaderen’ (IV, 346). In het derde Campendonkopstel
spreekt Van Ostaijen onder meer van ‘l'espace scientifique’ (IV, 188; zie ook Deel II. Hoofdstuk 5.2.).
IV, 186. Zie ook IV, 268.
IV, 186. Zie ook IV, 278.
Cf. hierbij IV, 278; en Deel II. Hoofdstuk 5.2.
IV, 278. Zie verder ook Deel II. Hoofdstuk 5.2.
Op deze opvatting wordt al gepreludeerd in ‘Over dynamiek’. (Cf. Hoofdstuk 1.1.) Van Ostaijen wijst in ‘Gaston
Burssens’, in een exposé over het verband tussen het streven naar het domein van het bovenzinnelijke en de de
voorkeur voor een immanent lyrisch-causale techniek, trouwens zelf terug naar dit vroege opstel: ‘Het nieuwe
factum van de universele onrust schept een lyriek die, technies, zich zelve thema is.’ (IV, 262) Welnu, het is deze
techniek ‘die ik vroeger dynamisme noemde’ (IV, 262).
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in de lyriek van de aanvang tot het einde organies ontwikkelt’ (IV, 210), meteen de conclusie verbindt
dat er bij Verbruggen ‘een strakke vergeesteliking’ (IV, 210) valt waar te nemen.1
Hoe Van Ostaijen zich meer concreet de creatie van een autonome ‘lyrische ruimte’ voorstelt, valt
onder meer op te maken uit zijn enthousiaste commentaar bij Marsmans gedicht ‘Salto mortale’:
Welke ruimte wordt hier in dit gedicht niet ontsluierd, alleen door het plotse verschijnen
van een tweemaal gezegde eigennaam, Kiriloff namelijk, een opeenvolging van vier i's,
middenin de bas-klanken van het rijm ‘aeonen, aeonen’ en ‘in de Daemonen’: de wereld
van kinderstemmen middenin de eindeloze resonantie van de bassen! - en dan, zonder
enig verpozen, plotseling deze positieve imperatief, deze klare bariton: ‘Vang!’, een kreet
die een tijd aanhoudt, om dan te verklinken in een ruimte van het berusten, met de alt
die zegt: ‘het lijf vangt de ziel als een boemerang’. Deze twaalf regels voeren u mee op
een geweldige reis, dwars door de dolle aktie van het middengedeelte.2
Op een vergelijkbare manier ‘ontsluieren’ ook tal van Nagelaten gedichten hun eigen ‘ruimte’ - in
verzen als ‘Klaas en Klaartje/ Klaas en Klaartje/ Klaas en Klaartje/ Klaar is Kees’ (II, 190), ‘Waar is
Iris/ Iris/ is hier geweest/ Amarillis’ (II, 209) en ‘Tulpebollen bolle tulpen tulpetuilen/ rozetuilen’3.

5.2.4. De associatie
De techniek die Van Ostaijen aanprijst als ‘motor’ van de lyrisch-noodzakelijke opbouw van het
gedicht, is de techniek van de associatie.4 Net als in eerdere geschriften contrasteert Van Ostaijen de
associatie met het ‘beeld’, waarmee hij opnieuw de uitgewerkte vergelijking (met ‘als’) bedoelt.5
Daarbij plaatst Van Ostaijen de associatie aan de kant van het spontaan-‘geestelijke’ en het
onderbewuste,6 en het beeld aan de kant van het opzettelijk-verstandelijke, het ‘materiële’ en het
bewuste. Ook Van Ostaijens voorkeur voor de associatietechniek hangt dus ten nauwste samen met
zijn streven naar het ‘zichtbaar maken

1
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6

Een gelijksoortige redenering vinden we terug in ‘Auguste Mambour’: Mambour is ‘vroeg reeds tot een inzicht in
de verhouding van de abstrakte elementen die, in de processus, een schilderij bepalen, [...] doorgedrongen’ (IV,
303). Dit maakt dat zijn werk ‘een samenhang van immateriële orde’ (IV, 303) vertoont, en dat het getuigt van een
streven naar ‘vergeesteliking’ (IV, 303).
IV, 399. Zie verder ook IV, 244.
II, 239. Zelf waren we elders al ingegaan op deze verzen uit ‘Polonaise’: ‘Venus is van koper/ de andere zijn
goedkoper/ de andere zijn van blik/ en van safraan/ is Janneke-maan’ (II, 232). We waren daarbij tot de conclusie
gekomen dat Van Ostaijen met een dergelijke ‘lyriek van de wordende voorstelling’ een ‘eigen, “unheimliche”
ruimte’ schept. (Paul van Ostaijen en het Russische futurisme-formalisme, 180-181). Weer elders hebben we erop
gewezen hoe deze ‘duizelruimte’ in de Nagelaten gedichten herhaaldelijk wordt gethematiseerd. (Spleen pour rire,
182)
Zie in dit verband IV, 268; en H. Uyttersprot, Kanttekeningen bij Paul van Ostaijen en het Verzameld Werk, 136
en 139.
Vergelijk hiermee: Deel II. Hoofdstuk 4.3.
Cf. hierbij inzonderheid IV, 268-269.
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van het transcendente’ en het alluderen op een ‘andere’ causaliteit.1 In de late opstellen bepleit Van
Ostaijen dan ook herhaaldelijk het maximaal elimineren van het beeld uit het gedicht ten voordele
van de associatie:
Het beeld noem ik een indringster met onderofficieremanieren. Zijn beroep op het verstand
is een vervelende dissonante in de lyriek en dat soort methode van ‘jullie links, de anderen
rechts’ van vergelijkende en vergeleken term stoort mijn lyriese ontroering. Het beeld is
ornamentaal, maar ik wil wezenlike diepten en geen schablone. Ik wil de gelijkheid in
rechte en in feite voor al de gedeelten en niet dat ik de ene sukkel probeer plausiebel te
maken door haar een andere als gezellin mee te geven.2
Elders schrijft Van Ostaijen:
Het herhaaldelike gebruik van het beeld verdeelt het gedicht in twee vlakken, deze van
het vergelekene en deze van het vergelijkende. Het stoort door de existens van deze twee
klassen [...] de ritmies-organiese samenhang; anderzijds stoort het door het voortdurend
apelleren [sic] op het verstand het groeien van het gedicht uit eigen kracht uit het
onderbewuste.3
Daarom willen ‘de organies-expressionistiese lyriekers’ (IV, 280) het beeld vervangen door de
associatie - een niet-verstandelike techniek, die ervoor zorgt dat alle elementen van het gedicht in
hetzelfde vlak, ‘naast elkaar’4, geplaatst blijven. Door het aanwenden van de associatie kan het gedicht
zijn ‘organische’, ‘lyrisch-logisch’ noodzakelijke eenheid behouden.
Van Ostaijens principiële afwijzing van het ‘beeld’ spreekt ook uit zijn kritische praxis. Zo
beschouwt hij het feit dat Marsman niet ‘alle beeldspraak’ (IV, 215) uit zijn Verzen heeft geweerd,
als een ‘richtingfout’ (IV, 215). En als hij bij Pijnenburg ‘het gebruik van de vergelijking uit de zone
van het subjectief-onderbewuste naast het vergelijkende uit de zone van het bewuste’ (IV, 247)
constateert, dan moet dit laatste natuurlijk worden afgewezen. Ook in Brunings beeldtechniek acht
hij ‘de rol van het verstand’ (IV, 319) te groot.5
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Zie hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 4.3.
IV, 378. Zie hierbij ook IV, 279-280 en 290; en A.T.W. Bellemans, Poëtiek van Paul van Ostaijen, 48f.
IV, 280. Zie bij deze passage ook Paul de Vree, Paul van Ostaijens Ars poëtica, 66.
IV, 280. Of nog: ‘het organiese expressionisme’ (IV, 270) streeft naar ‘volkomen gelijkwaarde der momenten’ (IV,
270).
Eerder had hij al bij Kuyle het gebruik van ‘een angstwekkend bewuste beeldtechniek’ vastgesteld. Zie ten slotte
ook ‘Paul-Gustave van Hecke’, in wiens Poèmes hij tot zijn voldoening ‘enkele zeer zuivere associaties’ (IV, 241)
aantreft, en ‘Karel van den Oever I’, waar hij aan Van den Oever ‘de cerebraliteit van zijn beelden’ (IV, 302) verwijt.
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6. De ‘lokalisatie’ van Van Ostaijens ‘conceptie’ en het ‘Thema der Unform’; Van
Ostaijen als ‘experimentator’
Het is zonder meer juist dat we in 5. geen volledige voorstelling hebben gegeven van Van Ostaijens
ideeën over de formele realisering van het gedicht. Dat was ook niet de bedoeling. Ons oogmerk was
in de eerste plaats duidelijk te maken hoe Van Ostaijen het verband ziet tussen een (zijn) op het
bovenzinnelijke gerichte ‘conceptie’ en de formele ‘lokalisatie’. Daarnaast maakt onze uiteenzetting
in 5. het ons nu ook mogelijk om op een doorgaans ‘geheime’, een enkele keer ook geëxpliciteerde
tendens te wijzen in de keuze van de middelen waarmee het gedicht tot stand komt. Die tendens is
een tendens tot deformatie. De techniek die in Van Ostaijens ogen voor de meest adequate lokalisatie
van zijn voorstelling kan zorgen, resulteert immers over bijna de hele lijn in negatieve, deformerende
operaties tegenover ‘het bestaande’. Zo leidt ze tot de beschadiging van de ‘realistische’ voorstelling
van de empirische werkelijkheid en van het technische arsenaal van het realisme. Ze saboteert de taal
als ‘betekenismachine’, die ‘begrijpelijke’, ‘transparante’ taaluitingen voortbrengt. Ze ontwricht de
regels van de logica1 en frustreert het verstand in zijn pogingen om ‘betekenis’ te geven. En ze stelt
de vigerende stilistische en artistieke regels die pretenderen vast te leggen hoe het ‘welgevormde’
gedicht er behoort uit te zien, in vraag.2 Dit alles maakt Van Ostaijens kunst tot een kunst van het
‘opzettelijk ondoelmatige’. In Deel I hadden we gezien dat een ‘verheven’ kunst alleen maar een
kunst kan zijn die op de een of andere wijze doelbewust ingaat tegen een of meer vooraf gegeven
doelen.3 Dat geldt zonder meer ook voor Van Ostaijens late werk. Zijn ‘verheven’ kunst imiteert
daarmee ook formeel de ‘doelmatige ondoelmatigheid’ van de ‘geste’ van het verhevene.4 Haar
essentiële negativiteit correspondeert met de negativiteit en onbereikbaarheid van dat ‘andere’ - het
‘onkenbare’, het onpresenteerbare, het onzegbare.5 De economie van de verheven kunst zoals ze door
Van Ostaijen wordt opgevat is dan ook een offereconomie. Van Ostaijens kunst is immers een kunst
die zich telkens opnieuw en in velerlei opzichten de overeenstemming met een gegeven doel - een
begrip van volkomenheid - ontzegt. De verheven offereconomie is daarmee, in Van Ostaijens
terminologie, tot op grote hoogte in de formele organisatie van het kunstwerk ‘opgelost’.
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Deze tendens tot het ontwrichten van de logica hadden we trouwens eerder ook al in de grotesken vastgesteld. Zie
hierbij Deel II. Hoofdstuk 1.5.
Cf. hierbij ook Hadermann, die stelt dat de late Van Ostaijen voor zijn poëzie ‘elke literaire conventie’ verwerpt.
(Het vuur in de verte, 121) Beekman komt met betrekking tot de grotesken tot dezelfde conclusie: ‘these tales are
a criticism and a denial of popular taste and popular fiction. They destroy the continuity and the presuppositions of
the bourgeois novel through a hypertrophy of structural freedom and an atrophy of the narrative norm. These tales
are technically defiantly autonomous and critical of conventions.’ (Homeopathy of the Absurd, 82; zie ook Deel II.
Hoofdstuk 1.5.)
Zie hiervoor met name Deel I. Hoofdstuk 2.3.5. en 2.4.4.
Op het ‘doelmatig-ondoelmatige’ karakter van Van Ostaijens groteske proza hadden we overigens in Deel II.
Hoofdstuk 1.5. al gewezen. Ook Hadermann wijst erop dat veel van de grotesken de indruk wekken ‘dat Van Ostaijen
de vertelfunctie als een op hol geslagen mechanisme opzettelijk laat ontsporen.’ (De modernistische doorbraak,
313)
Cf. hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 1.5.
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Zoals we weten brengt Lyotard de nadrukkelijke afwijzing van het realisme en de realistische middelen
door de historische avant-garde in verband met zijn stelling dat de esthetica van het verhevene als de
geheime motivatie van de avant-garde moet worden beschouwd. Het modernistische ‘antirealisme’
zou dan beschouwd moeten worden als een ‘weigering om “werkelijkheid” te representeren’1 die haar
drijfveer vindt in het bewustzijn dat het bovenzinnelijke nooit een ‘positieve’ presentatie kan krijgen.
Deze weigering moet derhalve worden opgevat als een ‘negative Darstellung’ van het onpresenteerbare.2
Lyotards stelling blijkt in elk geval op Van Ostaijen van toepassing te zijn. We herinneren ons hoe
Van Ostaijen zijn ‘antirealisme’ theoretisch beargumenteert: een kunst die naar het bovenzinnelijke
streeft, kan geen kunst zijn die zich tevreden stelt met het slaafs kopiëren van de empirie. Zoals bij
vele andere avant-gardisten resulteert Van Ostaijens antirealisme in een tendens naar abstractie, die
zich onder meer manifesteert in zijn afwijzing van poëzie met een ‘onderwerp’ en een parafraseerbare
‘inhoud’ en in een uitgesproken voorkeur voor de constructie van gedichten volgens een ‘immateriële’
causaliteit, die de realistische illusie vernietigt en de taal ‘abstract’ maakt.3
Het streven van de modernistische kunst naar het bedenken van allusies op het ‘andere’ motiveert
volgens Lyotard behalve de tendens tot abstractie ook de voorkeur voor het ‘minimale’. Door het
maken van uiterst eenvoudige werken - werken die ‘nauwelijks’ vorm zijn - zou de kunstenaar proberen
te verwijzen naar datgene wat geen vorm kan aannemen. Minimale kunstwerken zijn kunstwerken
‘op de grens’, die door hun zeer geringe aanwezigheid de nabijheid van het radicaal afwezige proberen
te suggereren.4
Ook een aldus gemotiveerde voorkeur voor het minimale lijkt bij de late Van Ostaijen te kunnen
worden teruggevonden. We herinneren in dit verband aan Van Ostaijens waardering voor dichters
die slechts moeizaam en schroomvol tot de uitdrukking komen - een ‘moeite’ die geworteld is in het
bewustzijn dat er ‘iets’ is dat niet gezegd kan worden.5 Ook de plastische kunst lijkt in zijn ogen door
een dergelijke terughoudendheid naar het onpresenteerbare te kunnen verwijzen. Enkele weinige
lijnen van de tekenpen op het witte blad, bijvoorbeeld, kunnen volstaan om datgene wat niet getekend
kan worden ten minste voelbaar te maken:
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Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 3.3.
Over de ‘negative Darstellung’ zie Deel I. Hoofdstuk 2.5.3. en Hoofdstuk 3.3.
Zie hierbij J.C. van Aart, Kleursynesthesieën in de poëzie van Paul van Ostaijen, 82-83; en Deel II. Hoofdstuk 4.3.
Eerder hadden we er al op gewezen dat een aantal Nagelaten gedichten naar de abstractie van de ‘negative Darstellung’
tenderen. (Cf. Deel II. Hoofdstuk 4.1.)
Over de ‘minimale’ kunst als een verheven kunst zie Deel I. Hoofdstuk 3.3.
Op Van Ostaijens ideeën over het ‘moeizame’ spreken van de ‘ware’ dichter waren we hierboven al ingegaan. Van
Ostaijen apprecieert om deze reden Corbière meer dan Schaukal en Schröder: ‘Corbière schrijft moeilik verzen.
Schröder schrijft er à la minute. [...] de techniek van Corbière [is] moeilik en hard, [...] Piet-daar-gaat-ie, zo lopen
de stadsgedichten van R.A. Schröder’ (IV, 213). En verder: ‘Corbière vindt op finir geen ander rijm dan réussir.
Schröder rijmt op de eigennaam Henry Clayes met een rijk rijm van de volle drie lettergrepen.’ (IV, 213) In aansluiting
hierbij bekritiseert hij Slauerhoff, omdat diens gedichten te veel de ‘schröderiaanse’ richting uitgaan. (Cf. IV,
213-215)
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bij Br. [wordt] het papier, het blote wit van het papier tot ‘de oerstof van de te scheppen
wereld’, zijn papier is zoveel als aprioriese, onzichtbare synthese, die tot haar
zichtbaarmaking even maar het beroerd worden van de pen van node heeft.1
Uit Van Ostaijens kritische praxis spreekt in elk geval een consequente voorkeur voor eenvoudige,
ja ‘arme’ kunst: ‘hoe armer des te beter’2. Zo apprecieert hij Oscar Jespers' streven om ‘met een
minimum het gewilde uit te drukken’3. In ‘Hollandse dichters of de zichtbare wegen van de genitief’
beklemtoont hij de noodzaak van ‘de discipline van een versimpeling der uitdrukking’ (IV, 207). En
in de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’ spreekt hij de overtuiging uit dat gedichten niet alleen een
primitieve en eenvoudige kwaliteit moeten hebben (u.s.), maar dat ze bovendien slechts een ‘minimaal’
aantal regels mogen tellen: ‘een gedicht mag nooit langer zijn dan twaalf regels. Heeft het er meer,
dan los ik de kwestie zo eenvoudig mogelik op: ik schrap alles vanaf de dertiende regel.’4 We hadden
er trouwens eerder al op gewezen dat heel wat Nagelaten gedichten zelf kunnen worden opgevat als
minimale ‘presentaties’, ‘onooglijke ingrepen aan de rand van het niets’,5 en daardoor de nabijheid
kunnen suggereren van datgene wat ‘voor ons niets’ moet blijven.
Eerder in dit proefschrift hadden we er al op gewezen dat de ‘deformatie’ bij Van Ostaijen veel verder
gaat dan alleen maar de weigering om de werkelijkheid voor te stellen en de middelen van het realisme
te gebruiken. Zoals we weten wordt Van Ostaijens kunst gemotiveerd door het streven naar het
voelbaar maken van een radicale ‘andersheid’ die per definitie aan elke ‘vorm’ ontsnapt. Dit streven
vormt de drijfveer van een algemene en permanente neiging tot subversie die zich ook op tal van
andere manieren, zowel binnen als buiten zijn artistieke praxis, manifesteert.6 Telkens is het er Van
Ostaijen daarbij om te doen
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IV, 345. Mijn cursief.
IV, 351. Zie in dit verband de eerder in dit hoofdstuk besproken notitie ‘Armoede’ uit de reeks ‘Self-defence’ (IV,
334-336). Die ‘armoede’ vindt hij onvoldoende terug bij Slauerhoff: diens Archipel bevat te veel technisch uitermate
kunstig en virtuoos vakwerk, dat echter alleen de oppervlakkige, gemakkelijk te overbluffen lezer voor zich zal
kunnen innemen: ‘Talrijk zijn de lapjes die als handwerk gelden, in werkelikheid fabriekwaar zijn. Een heer, met
om landelike papaver de meest volslagen onkennis, verklaart zonder blozen dat orchideeën de schoonste bloemen
zijn.’ (IV, 215) Dat Van Ostaijens voorkeur uitgaat naar de ‘arme’ papaver hoeft wel geen betoog. Slauerhoffs
poëzie wordt hier overigens impliciet gecontrasteerd met de ‘arme’ poëzie van de ‘wilde papaver’ Gezelle. (Cf.
‘Guido Gezelle’ (II, 215))
IV, 230. Ook zijn waardering voor Mambour is mede gesteund op de eenvoud van diens werk: ‘Zijn formele
differentiëring is eenvoudig’ (IV, 303). Verderop prijst hij ‘het eenvoudige versmelten van stof en vergeesteliking’
(IV, 303-304).
IV, 379. Dit principe heeft Van Ostaijen in de Nagelaten gedichten weliswaar lang niet altijd consequent toegepast.
Alleen al de twee gedichten die we in het slothoofdstuk zullen lezen, tellen meer dan twaalf regels. Toch is het
duidelijk dat de Nagelaten gedichten naar de tendens duidelijk korter zijn dan Van Ostaijens eerdere gedichten.
Sommige zijn zelfs ultra-kort. Zie bijvoorbeeld II, 195, 204, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 235, 236, 241 en 245.
Het zijn deze gedichtjes die Van Ruysbeek ‘[e]ven voor het zwijgen der mystiek’ situeert. (Paul van Ostaijen en
het wezen der poëzie, 49) Zie in dit verband ook P. Hadermann, De kringen naar binnen, 212-213.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 4.2.
Ook Craeybeckx, die Van Ostaijen nog persoonlijk heeft gekend, ziet in Van Ostaijens voortdurende drang tot
subversie meer dan een louter artistieke drang tot vernieuwing: ‘Met uitgesproken nadruk tegen de gevestigde regels
in te gaan, ook in kleinigheden (kledij, enz.), was hem een geloofsbelijdenis.’ (Ten geleide, in: M. Tralbaut, Van
Gogh-reflekties op Van Ostaijen, 6) Bij alle psychologisering is deze typering van Van Ostaijen door Van Acker
dan ook nog zo kwaad niet: ‘Zich aanpassen en doen zooals iedereen of de meesten, was hem niet mogelijk; hij
was gedwongen anders te zijn en te doen.’ (Paul van Ostaijen, 73) Dit ‘anderswillen’ uit zich volgens Van Acker
net zo goed in Van Ostaijens uiterlijke verzorging als in zijn poëzie: ‘Vandaar dat ook en nog meer dan sommige
van zijn kostuums veel van zijn gedichten dissonant waren.’ (Ibidem 75) Zie in dit verband ten slotte ook H.
Uyttersprot, Paul van Ostaijen en zijn proza, 103; Deel I. Hoofdstuk 4.2.; en Deel II. Hoofdstuk 1.5. en Hoofdstuk
4.3.
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een ‘wonde’ te openen in het gestolde - een ‘bres’ te slaan in het gevormde (het aanwezige, het
werkelijke) om zo te herinneren aan het per definitie vormeloze (het onherroepelijk afwezige, het
niet-realiseerbare). Dit streven, dat aan de basis ligt van zijn kunst, stemt perfect overeen met het
fundamentele streven van de avant-garde zoals dat door Lyotard wordt beschreven.1
Van Ostaijens verzet geldt telkens weer het ‘systematische’ en het ‘mechanische’ - datgene wat
gehoorzaamt aan expliciete, vooraf gegeven regels, normen en conventies.2 Hij stelt de regels van de
prosodie in vraag, maar ook de normen van een positieve ethiek. Hij steigert bij het voorspelbare
gebruik van expressionistische stijltics,3 maar ook bij de verstikkende burgerlijke conventies en
vormelijkheid.4 Hij ridiculiseert zowel ‘de traditionele strukturen van de vertelkunst’5 als zegswijzen
en clichés uit het dagelijkse taalgebruik6 door middel van de parodie - de ontwrichtende herhaling.7
Kortom, op bijna elk denkbaar terrein getuigt Van Ostaijen van een fundamenteel ‘anderswillen’ een willen van het ‘andere’, dat
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Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 3.3.
Zie hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 1.5., waar we de ‘economie’ van Van Ostaijens grotesken hadden omschreven
als een onophoudelijk samenspel van een (gegeven, voorspelbaar) ‘discours’ en een (ontregelende, ‘baanbrekende’)
‘figure’.
Zo schrijft Van Ostaijen in ‘Henri Bruning en Albert Kuyle’: ‘Een expressionisties dichter geldt [...] in zover hij
niet expressionisties is, elk dichter in zover hij beduidender is dan zijn eigen systeem.’ (IV, 320) Om deze reden
wijst hij het werk van Kuyle radicaal af: ‘Wat Kuyle betreft, het is mij niet mogelijk, een paar uitzonderingen daar
gelaten, iets anders te vinden dan het systeem.’ (IV, 320) Als er bij Bruning daarentegen wel ‘veel [...] dat ontroerend
is’ (IV, 320) kan worden gevonden, dan komt dat doordat hij vaak ‘buiten en boven het systeem’ (IV, 320) uitstijgt.
Verderop noemt hij Kuyle een ‘konsekwenter tijdvakman dan Bruning en hierin zie ik, naar de maatstaf dat een
dichter geldt in zover hij aan zijn tijdvak ontsnapt, niet de geringste verdienste. Hij heeft regels gecreëerd die, als
expressionistiese mode, naast het romantiese: “des cheveux blonds sur un cou de cygne” mogen vermeld worden’
(IV, 322).
Cf. hierbij b.v. P. Hadermann, Paul van Ostaijens grotesk panopticum, 229.
E.M. Beekman, In illo tempore, 145. Zie in dit verband ook Hadermann, die in Van Ostaijens praxis als
groteskenschrijver een ‘impliciete kritiek’ ziet ‘op het epische genre als zodanig’ (De modernistische doorbraak,
313).
Dit gebeurt zowel in de late poëzie als in de grotesken. Opvallende voorbeelden zijn onder meer het devies van
Ricardo Gomes ‘Si vis bellum, para pacem!’ (III, 207), en het ‘Panem et Singerem’ uit het ‘Huldegedicht aan Singer’
(II, 169-170). Cf. verder ook E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 88-89; C. Offermans, Voor de woorden,
85; P. Hadermann, De modernistische doorbraak, 313; en Deel II. Hoofdstuk 1.5.
De parodie kan trouwens heel goed een zelfparodie zijn. Zo moet het gedicht ‘Thématique’ worden gelezen als ‘een
spel bedreven met de eigen vondst van de “thematische ontwikkeling”’ (G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 733). Meteen ironiseert Van Ostaijen wat in zijn late kritische geschriften nog het dichtste bij een
‘systeem’ ligt: zijn uiteenzettingen over het gedicht als de thematische ontwikkeling van een premissezin. (Cf. b.v.
IV, 377) Aan de richtlijnen die Van Ostaijen daar geeft, blijkt hij zélf slechts in een minderheid van de gevallen te
gehoorzamen. (Cf. hierbij ook G. Borgers, o.c., 733) Toch is dit geen inconsequentie: ‘elk dichter [geldt] in zover
hij beduidender is dan zijn eigen systeem.’ (IV, 320)
Zie ter illustratie van Van Ostaijens voorliefde voor de parodie ook A. Cornette, Paul van Ostayen. - De bende van
de stronk, 239.
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zelf niet gepresenteerd kan worden en waarnaar dus alleen door dergelijke voortdurend herhaalde
negatieve operaties verwezen kan worden.
Een onvermijdelijke consequentie van die aanhoudende drang tot deformatie en subversie is dat
Van Ostaijen voortdurend naar vernieuwing streeft - ook en in het bijzonder naar vernieuwing van
zijn eigen kunst.1 Zijn praxis als schrijver is daarmee, in de lyotardiaanse zin van het woord, een
‘écriture’2 - een ‘tegen de traditie aanschrijven’, waarmee gezegd wil zijn dat zij niet zonder die traditie
kan, maar tevens dat ze er zich tegen verzet door haar te vervormen en geweld aan te doen.3 Hier
stoten we meteen op de diepste motivatie van Van Ostaijens onvermogen om een statische regel te
formuleren voor zijn kunst - tenzij dan misschien de regel: ‘Laat zien dat het anders kan!’4, die oproept
tot een flexibele, wendbare stellingname tegenover het bestaande, dat zelf steeds aan verandering
onderhevig is.5 De manier waarop verschillende contemporaine kunstvormen ‘stelling nemen’ vertoont
volgens Van Ostaijen overigens sterke onderlinge verschillen, omdat elke kunstvorm eigen artistieke
‘antecedenten’ heeft, én een eigen wijze van ‘aanknopen’ bij die antecedenten. In het concrete geval
van de schilderkunst en de dichtkunst:
in haar ontwikkeling [is] de schilderkunst veel meer esoteries [...] bepaald dan de
dichtkunst. De histories-esthetiese voorbepaaldheden dwingen tot graad-verscheiden
reakties, dit voor zover psychologies de dichters en de schilders door reaktie zijn bepaald.
Het voorafgaan van Manet-Cézanne determineert anders dan dit van Zola-Mallarmé.
(IV, 267)
Dat Van Ostaijen inderdaad ontvankelijk is voor het zo-even geformuleerde appel spreekt onder meer
uit zijn onmiskenbare allergie voor clichés, stereotypen en stijltics. Om deze reden zijn bijvoorbeeld
August van Cauwelaerts Liederen voor Maria hem een constante
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Zie in dit verband ook E. Schoonhoven, Paul van Ostaijen, 65; E. Strietman, Occupied City. Ostaijen's Antwerp
and the Impact of the First World War, 133; en Deel II. Hoofdstuk 4.3. Anders dan in zijn vroege werk gelooft de
late Van Ostaijen dan ook niet meer dat zijn experimenten ooit tot een definitief ‘resultaat’ zullen leiden. Vergelijk
hiermee: Hoofdstuk 1.1.
Over Lyotards gebruik van de term ‘écriture’ zie Deel I. Hoofdstuk 3.3.
In Gilliams' wat omslachtige poëtische formulering: ‘zoals bij alle revolutionaire artiesten komt zijn creatieve
persoonlijkheid in verzet tegen een autoritaire, algemeen gehoorzaamde, uitgeputte en uitputtende traditie. Hij is
dus geen wildeman met een knots, geen barbaar die van explosies droomt; [...] Van Ostaijen is een organisch bloeisel
aan een oude stam, wat door zijn filosofisch-esthetisch geargumenteerde kritieken bewezen wordt, doch oprankend
in de ijle ruimten rondom die stam, waar geen bloeisel vóór het zijne zich met dezelfde wonderbaarlijkheid vertoonde.’
(Een bezoek aan het Prinsengraf, 747) Zie in dit verband ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 122. Dat Van
Ostaijens late creatieve praxis als een ‘écriture’ moet worden omschreven, hadden we eerder ook al met betrekking
tot de grotesken kunnen vaststellen. (Cf. Deel II. Hoofdstuk 1.5.)
Typerend is in dit opzicht Van Ostaijens ‘intertekstuele’ praxis, waarin zo goed als altijd op een subversieve en
eigengereide manier met het ‘leengoed’ wordt omgesprongen. Verwijzen we ter illustratie naar de verschillende
gedaanten die het Loreleymotief aanneemt in onder meer ‘Lied voor mezelf’, ‘Zelfmoord des zeemans’, ‘Loreley’
en ‘De sirenen’, naar de ironiserende verwerking van Verlaines gebruik van het Kaspar Hausermotief in ‘Spleen
pour rire’ (cf. H. Uyttersprot, Kanttekeningen bij Paul van Ostaijen en het Verzameld Werk, 147-148), dat overigens
nog tal van andere intertekstuele allusies bevat (cf. P. de Vree, Paul van Ostaijen in de school van literaire kubisten,
32-33), of naar de hervertelling van Christus' intrede in Jeruzalem - vanuit het standpunt van de ezel! (‘De ezel’
(III, 312-313)). Zie in dit verband ten slotte ook H. Uyttersprot, Uit Paul van Ostaijens lyriek, 59; en E. Spinoy,
Paul van Ostaijen, Nagelaten gedichten, 6-7 en 9-10.
Cf. hierbij ook Deel I. Hoofdstuk 1.4. en Hoofdstuk 3.3.
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bron van ergernis: ‘Het is allemaal: draaiorgel der fraaie letteren naar de recepten 1890-1900’ (IV,
284). Of nog: ‘hij luistert alleen naar dit: hoe fraai de woorden doen naar de geest der nederlandse
taalprecieuses van rond 1890-1900.’1 Dezelfde perfecte ‘receptmatige’ voorspelbaarheid irriteert hem
bij Alice Nahon, wier ‘conceptie’ perfect aan de verwachtingen beantwoordt: ‘een voorstelling die
nooit boven gevoelsstereotiepen uitgaat en die steeds aksent legt op de plaats waar een elk het verwacht
en het dus ook met vreugde ontmoet.’ (IV, 314) Dezelfde perfecte voorspelbaarheid bezitten Nahons
gedichten trouwens ook naar de ‘lokalisatie’. Haar techniek wordt door Van Ostaijen dan ook
vergeleken met de soepele maar zielloze mechaniek van een ‘tredmolen’ (IV, 314). In de ‘Cirkulaire
voor Avontuur’, ten slotte, ridiculiseert hij de dichters die, bijna tien jaar na Het Sienjaal, nog steeds
hun heil zoeken in het inmiddels tot perfect voorspelbare ‘canon’ verstarde humanitair-expressionisme.
Kenmerkend voor de avant-gardekunstenaar is volgens Lyotard dat hij permanent naar de ‘regel’ van
zijn kunst ‘op zoek’ is.2 Dat deze uitspraak van toepassing is op Van Ostaijen als modernistisch dichter
laat zich zonder veel moeite aantonen. Waar we hier echter in de eerste plaats op willen wijzen is dat
de theoreticus Van Ostaijen zich in de late opstellen over de ‘regel’ van de kunst uitlaat in termen die
sterk aan Lyotard doen denken.
Dat Van Ostaijen zijn afkeer van het beregelde (het voorspelbare, het mechanische) ook in zijn
kunstopvattingen tot uitdrukking laat komen, betekent nog niet dat hij er de opvatting verdedigt dat
het schrijven van een gedicht als een volstrekt willekeurig, arbitrair proces moet worden gezien. De
poëzie heeft volgens Van Ostaijen wel degelijk een regel, een ‘wetmatigheid’, maar die behoort in
zijn ogen net als het ‘ethos’ en de ‘gemeenschap’ tot de orde van het ideële. Deze ‘wetmatigheid’
moet bijgevolg leeg en onpresenteerbaar blijven. Ook de manier waarop Van Ostaijen met deze idee
opereert, roept herinneringen op aan de manier waarop hij de genoemde ideeën gebruikt. Enerzijds
fungeert ze als een strikt negatief ‘grensbegrip’, dat hem toelaat om elke poging om de poëzie te
onderwerpen aan positief geformuleerde regels, wetten en normen te bekritiseren en ‘op haar plaats
te zetten’. Anderzijds heeft ze ook een positief gebruik, dat hierin bestaat dat ze de lyrische sensibiliteit
van de dichter dicteert wat voor woord, welke klank, welke ritmische modulatie op een gegeven
moment in het gedicht vereist is.3 De ‘lyrische wet’ laat zich dus weliswaar niet kennen, maar ze laat
zich wel aanvoelen - als men tenminste over de daartoe vereiste ‘reflexieve’ ontvankelijkheid beschikt.
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IV, 284. Een gelijksoortige formulering treft men aan in ‘Marsman of vijftig procent’, waar hij de titel Seinen prijst
omdat het een titel is ‘zonder esthetiek, zonder schoonheid van negentig of van negentien honderd en tien’ (IV,
396).
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 1.4. en 3.3.
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de schilder. Het is trouwens juist met betrekking tot de schilderkunst dat
Van Ostaijen deze verhelderende illustratie geeft: ‘Bij voorbeeld: een schilder heeft in de rechterbenedenhoek een
vorm gebruikt die, naar zijn esthetiese begrippen van evenwicht, in de linkerbovenhoek de aanwezigheid van een
cylinder-vorm vergt. [...] Principieel moet er dus, als antwoord op hetgeen in de rechterbenedenhoek bestaat, links
boven een cylinder komen’ (IV, 268). Ook hierin komt Van Ostaijens ‘improvisatie’ overeen met de jazz:
‘Improvisation does not mean license [...], but is in fact a disciplined construction within stylistic limitations.’ (E.M.
Beekman, The Universal Hue, 52)
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Beide ‘modi operandi’, de ‘negatieve’ en de ‘positieve’, vinden we terug in de volgende passage uit
‘Paul-Gustave van Hecke’, die over het ritme handelt:
geen wetten der prosodie kunnen de wetmatigheid van het lyriese ritme uitdrukken.
Nochtans is er een wetmatigheid. Het is ons niet gegeven de wet van deze wetmatigheid
anders dan bij empiriese benadering te geven; wij kunnen ze niet ‘herausschälen’. [...]
Wat wij wel kunnen [...] is de manifestatie van het wetmatige van deze van het
onwetmatige onderscheiden; empirisme na het vooropstellen ener niet-empiristiese
hypothese. [...] De jongere dichtkunst verkiest het dus de wetmatigheid tastend te
benaderen dan wel een wet te accepteren waarvan zij weet dat zij het vraagstuk onopgelost
laat; een wet dus die, waar zij nochtans de voorstelling wil wekken dat de wetmatigheid
door haar wordt uitgedrukt, niets anders is dan een jammerlik boerebedrog. (IV, 241)
De idee van een ‘lyriese wetmatigheid’ fungeert dus negatief, als grensbegrip - een strikt negatief
ijkpunt dat ons ertoe in staat stelt om elke positief geformuleerde ‘wet’ die pretendeert haar te realiseren,
als een inadequate ‘presentatie’ (‘een jammerlik boerebedrog’) van haar per definitie onpresenteerbare
object te ontmaskeren.1 Het bewustzijn dat de ‘lyriese wetmatigheid’ een idee is, scherpt dan ook
meteen ons besef van het feit dat wij haar nooit zullen kennen. Net als de ideeën bij Kant kan de
genoemde idee echter ook positief fungeren, zij het - zoals zo-even vastgesteld - nooit in het domein
van het cognitieve. Volgens Van Ostaijen ervaren we immers zekere - de ‘beste’ - gedichten als
‘manifestaties’, als ‘tekenen’ in de empirie van de ideële wet.2 En het is dezelfde ontvankelijkheid
voor de wet die als gids moet fungeren bij het schrijven van een gedicht. Van Ostaijen wijst in zijn
bespreking van het lyrische ritme dan ook niet alleen de vooraf vastliggende, niet-organische ‘wetten
der prosodie’ af,3 maar ook het door geen enkele (empirische of transcendente) wetmatigheid geregeerde
‘dichten op de wijze van klinkt het niet zo botse het’ (IV, 241), ‘het vers-librisme’ (IV, 241), dat er
overigens paradoxaal genoeg toe neigt om in ritmisch opzicht al snel weer te vervallen in de ergste
receptmatige voorspelbaarheid en onvrijheid: de kadans - een
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Verderop in ‘Paul-Gustave van Hecke’ verduidelijkt Van Ostaijen deze gedachte met de treffende illustratie: ‘Ge
kunt het vergelijken met de begrippen recht en gerecht die zich evenmin schitterend dekken.’ (IV, 242) De idee
(‘recht’) wordt niet ‘gerealiseerd’ door het fenomenale object dat zich op haar beroept (‘gerecht’). Hetzelfde bezwaar
tegen de prosodie keert ook terug in ‘Hubert Dubois’, waar de prosodie ‘een techniek van het zijnde’ (IV, 349)
wordt genoemd, terwijl de ideële ‘lyriese wetmatigheid’ niet tot de orde van het zijnde behoort, maar ‘geenzijds’
moet worden gesitueerd: ‘Het prosodiese vers staat in een zijnde, niet in een wordende wereld, in een milieu van
gekende elementen, van praktiese orde, van formuleerbare wetmatigheid. De wetmatigheid die ons voorschemert
kan alleen transcendentaal existeren en de prosodie schijnt ons niet de brug te zijn die deze wetmatigheid in het
empiries-lyriese overleidt.’ (IV, 350)
Niet toevallig verwijst Van Ostaijen juist in deze context naar Kant en diens opvattingen over het metafysische, dat
zich wel kan ‘manifesteren’, maar nooit ‘gerealiseerd’ kan worden: schertsend merkt hij op dat de zo-even geciteerde
passage teruggaat op de ‘“Anfangsgründe der Metaphysik ad usum poetarum”, een onuitgegeven werk van
Kant-Immanuel’ (IV, 241). Eerder hadden we er al op gewezen dat de zo-even beschreven ‘denkfiguur’ zeer vaak
voorkomt bij de late Van Ostaijen. (Cf. Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.)
Dat doet hij trouwens ook elders, zoals hier in ‘Le renouveau lyrique en Belgique’: ‘nul lien me rattache à la vieille
prosodie: je ne peux pas bien m'imaginer l'emploi que pourrait faire de la prosodie une poésie à thème.’ (IV, 289)
Zie ten slotte ook A.T.W. Bellemans, Poëtiek van Paul van Ostaijen, 38; P. Hadermann, De kringen naar binnen,
198; en V. Brunclair, In memoriam Paul van Ostayen, 158.
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verschijnsel dat Van Ostaijen dan ook ten scherpste van het lyrische ritme gescheiden wil zien.1 De
moderne lyriek zoals Van Ostaijen die ziet beweegt zich tussen beide uitersten in: ze bezit geen
‘prosodische regel’, maar streeft er permanent naar die regel te bereiken - ook al weet ze dat haar
inspanning nooit met succes bekroond kan worden. De imperatief waaraan zij gehoorzaamt, is deze:
‘span u in deze wetmatigheid te vinden waartoe wij, evenmin als welke ars poetica, u de formule
kunnen geven.’2 Het practische gevolg van dit verschil in uitgangspunt tussen het ‘vers-librisme’ en
de ‘zuivere lyriek’ is dat het tweede erin slaagt om een werkelijke muzikaliteit, die onder meer
ritmische variatie en het opbouwen van ‘spanning’3 vereist, te creëren en daardoor ook een werkelijk
suggestief en formeel effectief gedicht tot stand weet te brengen, terwijl het eerste zelden verder komt
dan het schrijven van ‘inhoudsgedichten’ met een ‘huppelkadansje’4.
Zoals men uit de vorige alinea al kon opmaken blijft de onmogelijkheid om op een legitieme manier
positieve regels te formuleren volgens Van Ostaijen niet beperkt tot het ritme van de poëzie, maar
geldt zij ook voor de poëzie tout court. Dat wordt door Van Ostaijen trouwens herhaaldelijk expliciet
zo gesteld. Zo beweert hij: ‘Geen theoreticus onzer zou een “ars poetica” kunnen schrijven.’5 De
achterliggende redenering daarbij is dezelfde als die welke we zo-even hebben beschreven: ‘de
afwezigheid van elke formuleerbare wetmatigheid in de moderne lyriek’ (IV, 349) impliceert niet
dat, ‘vermits de wetmatigheid dezer lyriek niet formuleerbaar is, zij derhalve ook niet bestaat.’ (IV,
349) Er zíjn ‘a-prioriese wetten der lyriek’ (IV, 240-241) - alleen kunnen we ze niet kennen. Wie
beweert dat hij ze toch kent, is onoprecht of aan een illusie ten prooi. Wat we echter wel kunnen, is
de ‘manifestatie’ van deze wetten in een gedicht aanvoelen. Poëzie kan dan ook omschreven worden
als ‘subjektieve ervaringswijze van objektieve wetmatigheid’ (IV, 273).
Van Ostaijen introduceert in dit verband het onderscheid tussen ‘stilistiek’ en ‘stijl’ (cf. IV, 265-266),
dat goed vergelijkbaar is met het eerder besproken onderscheid tussen ‘prosodie’ en ‘ritme’. Zoals
men kan verwachten is Van Ostaijen allerminst een voorstander van het hanteren van een ‘stilistiek’
- een vooraf gegeven ‘regelset’ die het schrijfproces bepaalt. De dichter verwerft een ‘stijl’ niet door
bewust te opteren voor een bepaalde
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Zo bijvoorbeeld in ‘Paul-Gustave van Hecke’: ‘Naast een slap gevoel voor ritme, treft bij Van Hecke een
sterk-ontwikkeld gevoel voor kadans. (De kadans is de apache der lyriek).’ (IV, 242-243; mijn cursief) Dezelfde
‘onlyrische’ trek treft hij ook aan bij Grauls, aan wie hij ‘het zeem-zoete zijner kadans en de afwezigheid van
ritmiese bewogenheid’ (IV, 254) verwijt, en bij Walschap, die ‘zeer gekadanseerde en weinig geritmeerde gedichten’
(IV, 257; zie ook verder aldaar) schrijft. Zie ten slotte ook IV, 213, 256, 313-314, 323 en 350.
IV, 242. Deze gedachte keert terug in ‘Le renouveau lyrique en Belgique’, waar Van Ostaijen schrijft: ‘le vers libre
existe par sa fuite de la prosodie [...] le mien est à la recherche d'une prosodie.’ (IV, 289) Men treft ze ten slotte
ook aan in de ‘Gebruiksaanwijzing’: ‘Mijn vrijvers is op zoek naar een nieuwe prosodie, maar een organiese in
plaats van een mechaniese.’ (IV, 378)
IV, 242. Zie ook IV, 243.
IV, 256. Zie in dit verband verder ook Van Ostaijens kritiek op Van Hecke (IV, 242) en op de ritmische techniek
van de ‘romantisch-expressionistiese lyriek’ (IV, 271-272 en 276) en zijn vergelijking van het vrijvers met ‘mijn
vers’ (IV, 378). Op de bezwaren van Van Ostaijen tegen het ‘vers-librisme’ zullen we hier verder niet in detail
ingaan. We beperken ons ertoe te verwijzen naar de meest relevante passages in de late kritische geschriften: IV,
256, 289 en 378.
IV, 350. Zie verder ook IV, 268-269 en 296; P. Hadermann, De kringen naar binnen, 198; id., Het vuur in de verte,
308; C. Offermans, Tegengif, 131; M. Huysseune, Paul van Ostaijen of de dubbelzinnige avant-gardist, 712-713;
en Deel I. Hoofdstuk 4.2. Vergelijk hiermee: Deel I. Hoofdstuk 3.3.
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‘formalistiek’ (IV, 393), maar enkel door zich bij het schrijven te laten leiden door zijn aanvoelen
van de onformuleerbare ‘lyriese wetmatigheid’.1 Het is dit ‘reflexieve’ aanvoelen dat de dichter in
staat stelt om hic et nunc, zonder statische regels en daardoor op een flexibele en aan het ‘geval’
aangepaste manier, te beslissen wat ‘nodig is’ - welke ‘aanknopingen’ adequaat zijn. Anders dan in
de ‘vers-libristische’ praxis van het ‘romantische’ expressionisme, waarin de woorden en de verzen
als los zand aan elkaar hangen en dan ook ‘onderling inverteerbaar’2 zijn, vertonen de woorden en de
verzen in het ‘organische’ expressionisme een als ‘noodzakelijk’ aangevoelde samenhang: ‘bij dit
dynamies kausaal-gedetermineerd zijn is geen stuk verplaatsbaar.’ (IV, 273) De ‘regels’ van die
‘noodzakelijkheid’ kunnen echter niet worden geformuleerd; ze zijn en blijven ‘transcendentaal’: ‘de
organiese samenhang van woord tot woord, van zin tot zin’ (IV, 262) is een ‘samenhang die meer in
de “oerewout” (Hadewych) is te zoeken dan in - naar onze mening waanwijze - kausaliteiten.’ (IV,
262)
Bijgevolg kunnen we ook voor het oordeel over een gedicht niet over a priori regels of normen
beschikken. Het geloof in een vooraf gegeven ‘uitwendige hiërarchie’ (IV, 201) in de kunst, ‘een
norm .. even objektief als deze welke bestaat vals van echt porselein te onderscheiden’ (IV, 201), is
een misleid geloof: ‘In zulke norm geloven [...] alleen de filosofieprofessoren van Le bourgeois
gentilhomme...’3 Tegenover het schrijven en beoordelen van kunst aan de hand van expliciete regels
en normen stelt Van Ostaijen ‘het vrije oordeel’ (IV, 201) - het soort oordeel dat Lyotard, in navolging
van Kant, het ‘reflexieve’ oordeel noemt: een oordeel zonder vooraf gegeven regels. Zoals de
kunstenaar zich bij het maken van zijn kunstwerk moet laten leiden door zijn ontvankelijkheid voor
de ‘lyriese wetmatigheid’, zo moet ook de recipiënt zijn oordeel laten bepalen door de vraag of hij
het te beoordelen kunstwerk al dan niet ervaart als een empirische manifestatie van de ‘a-prioriese
wetten der lyriek’.
Van Ostaijens verwerping van de idee dat er formuleerbare lyrische wetten zijn, kan natuurlijk niet
los worden gezien van zijn hierboven beschreven diep gewortelde afkeer van het systematische en
het mechanische en met zijn permanente drang tot subversie. Die zet hem er in dit geval toe aan om
keer op keer te laten zien dat dit gedicht niet het gedicht is - dat het altijd weer ‘anders kan’. Schrijven
is voor Van Ostaijen het permanente gevecht tegen het ‘stollen’ van een ‘stijl’ - de stijl van een
individueel auteur, een stroming, een generatie, een periode - tot een ‘stilistiek’. In overeenstemming
hiermee poneert hij dan ook dat ‘elk dichter [geldt] in zover hij beduidender is dan zijn eigen systeem.’
(IV, 320) Een dichter moet
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In overeenstemming hiermee schrijft Van Ostaijen in ‘Auguste Mambour’ dat de kunst moet streven naar ‘een
kunstontroering, waarvan elk kunstenaar naar persoonlike intuïtie het besef der wetmatigheid in zich draagt’ (IV,
303). Doordat Mambour dit begrepen heeft, slaagt hij erin in zijn schilderijen ‘een samenhang van immateriële
orde’ (IV, 303) tot stand te brengen - een samenhang die in overeenstemming is met de ‘transcendentale’,
onformuleerbare ‘picturale wetmatigheid’. Vergelijk hiermee Lyotard, die met betrekking tot de schilderkunst
schrijft: ‘L'enjeu est [...] de commencer ou d'essayer de commencer en déposant une “première” touche de couleur,
de laisser arriver une autre, puis une autre nuance, en les laissant s'associer selon une exigence qui est la leur et
qu'il s'agit de sentir, dont il s'agit de ne pas se rendre maître.’ (L'inhumain, 153; mijn cursief; zie hierbij ook Deel
I. Hoofdstuk 3.3.)
IV, 272. Zie ook IV, 241.
IV, 201. Zie hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 4.3.
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voortdurend ‘in beweging’ blijven: ‘De dichter vindt zich niet spoedig en, vindt hij zich, zo moet hij
zijn kennis al dadelik weer weggooien, een niet meer gangbare munt.’1 Wie poëzie wil schrijven,
moet als het ware steeds opnieuw beginnen. Elk gedicht is een queeste naar de regel, die zodra hij
gevonden wordt weer in vraag moet worden gesteld: ‘Ik kan bezwaarlik een ander standpunt voor de
dichter uitdenken dan dit ene: alles van voorafaan te beginnen. Het gehele probleem opnieuw stellen.’2
Dit houdt meteen ook een veroordeling van dichters én lezers die, impliciet of expliciet, aan een
eenmaal bereikt ‘resultaat’ vasthouden en dat resultaat eens en voorgoed tot het na te volgen model
uitroepen.3 Zo ergert Van Ostaijen zich aan het frekwente gebruik in de ‘hollandse’ poëzie van de
‘niet-omschreven genitief’ (IV, 202), omdat die ‘plechtiger, majestatieser, dus, meent men, in één
woord dichterliker [is] dan de omschrijving met van.’ (IV, 202) Deze identificatie van het plechtige
met het dichterlijke impliceert ‘het erkennen ener exterieur-bestaande hiërarchie’ (IV, 202), en dus
ook het uitschakelen van ‘het vrije oordeel’ (IV, 202). Dit leidt bij het schrijven tot het mechanisch
toepassen van ‘schoonheidskanons’ (IV, 202). De op deze grondslag voortgebrachte poëzie vervalt
onvermijdelijk in de herhaling van ‘schoonheidsstereotypen’ (IV, 202), die op den duur alleen nog
maar vermoeiend werken: ‘Zoals bij elke nieuwe ontmoeting zelfs de eerste prijs op een bal travesti
vermoeiender wordt. Je zegt: daar is die eerste prijs weer.’ (IV, 202) In ‘Marsman of vijftig procent’
heeft Van Ostaijen het daarom ook moeilijk met de poëzie van de ‘jonge hollandse formalisten’ (IV,
393). Hun ‘formalisme’ is immers ‘geen waarachtige formele bekommernis, maar alleen een oefening
op een door anderen omlijnde formalistiek, het is geen zoeken naar nieuwe formele mogelikheden
binnen de poëzie.’4
Het zal duidelijk zijn dat Van Ostaijen voor zijn eigen dichterlijke praxis én voor zijn oordeel over
de poëzie van anderen geen vrede neemt met het opereren binnen de grenzen van ‘een reeds bestaande
esthetiek’ (IV, 396). Provocerend stelt hij: ‘Ik sta ‘s morgens op met het probleem: “Wat kan ik nou
wel doen wat nog niet gedaan is.”’ (IV, 330) En terwijl ‘de meer konservatieve kritiek’ (IV, 395)
natuurlijkerwijze oordeelt volgens de regels van de ingeburgerde ‘esthetiek’, waardeert Van Ostaijen
juist de dichters die het risico nemen om tegen ‘het geadmitteerde’ (IV, 395) in te gaan - dichters die
getuigen van ‘durf’ (IV, 395) en ‘roekeloosheid’5. Daarom vindt hij Marsman maar voor ‘vijftig
procent’ een belangrijk
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IV, 323. Vergelijk hiermee: Deel I. Hoofdstuk 3.3.
IV, 327. Zie ook verder op dezelfde bladzijde: ‘De dichter stelt de lyriese problemen van meet af.’ Gilliams schrijft
over Van Ostaijen en Nijhoff: ‘Beide dichters verkeerden bestendig in een periode van overgang; met ieder nieuw
gedicht waren zij het vorige gedicht vergeten en bevonden zij zich aan het begin van een nieuw avontuur.’ (De
kunst der fuga, 643-644) Zie ten slotte ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 308; en C. Offermans, Tegengif,
131-132.
Cf. hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 4.3.
IV, 393-394. In overeenstemming hiermee had hij eerder, in ‘Marnix Gijsen’, geschreven: ‘Het spreekt van zelf
dat ik met deze formele bekommernis evenzeer een destruktieve houding als een konstruktieve aanvaard. Dat de
geringste dadaïst van destijds meer formeel bekommerd was dan de vrij-vers-dichters uit Vlaanderen [...] komt mij
psychologies vrij duidelik voor.’ (IV, 383) Een werkelijke bekommernis om de vorm impliceert dus ook altijd een
negatief moment, een moment van ‘destructie’ van het verstarde. Om deze reden verdedigt Van Ostaijen de als
‘nihilisten’ bekend staande dadaïsten tegenover de ‘constructieve’ Vlaamse humanitair-expressionisten. In dit licht
zou men de groteske ‘De stad der opbouwers’ ook als een poëticale groteske kunnen lezen - als een allegorie van
de noodzakelijkheid van formele ‘afbraak’.
Cf. hierbij IV, 396 en 399; en P. Hadermann, Het vuur in de verte, 308. In de reeds herhaaldelijk geciteerde passage
over ‘Salto mortale’ geeft Van Ostaijen te kennen dat zijn enthousiasme over dit gedicht onder meer is ingegeven
door waardering voor ‘de stoutmoedigheid’ (IV, 399) en ‘de lyriese durf’ (IV, 399) waarmee het geschreven is. In
overeenstemming hiermee stelt Van Ostaijen in de ‘Cirkulaire voor Avontuur’ dat het ‘avontuur’ voor hem
belangrijker is dan alle ‘credo's’ en ‘programma's’. (Cf. IV, 400-401; vergelijk hiermee ook IV, 308) Niet toevallig
spreken veel commentatoren over Van Ostaijens ontwikkeling dan ook in termen van het stoutmoedige en het
avontuurlijke. Zo heeft Schoonhoven het over ‘une audacieuse aventure lyrique’ (Paul van Ostaijen, 66), en gewaagt
Uyttersprot van een ‘avontuur van de geestelijke geologietocht’ (Uit Paul van Ostaijens lyriek, 65). Zie verder b.v.
M. Gilliams, De kunst der fuga, 644; en id., Een bezoek aan het Prinsengraf, 710.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

546

dichter: soms getuigt zijn poëzie wél van een stoutmoedige vernieuwingsdrang, op andere momenten
geeft hij toe aan de druk om zich te conformeren aan de vigerende normen en schrijft hij alleen maar
zijn eigen ‘variante op de traditionele poëzie’ (IV, 395). Marsman beseft in Van Ostaijens ogen dan
ook onvoldoende dat een goed gedicht altijd ook een nieuw gedicht moet zijn: ‘Waarom stelt Marsman
zich soms de beide vragen: “Hoe maak ik een goed gedicht? Hoe maak ik een nieuw gedicht?” en
waarom meent hij, dan weer iets later, dat het ene zonder het andere kan?’ (IV, 395) Een dichter is
voor Van Ostaijen dus per definitie ook een ‘experimentator’.1

7. Het streven naar het herstel van het quod; de ‘desautomatisering’
In het eerste deel van dit proefschrift hadden we gezien dat de ‘geheime’ motivatie van de subversieve
houding van de avant-garde volgens Lyotard het verlangen is naar het herstel van de ‘gebeurtenis’ het quod. De ‘genres’ proberen de gebeurtenis voor zich op te eisen, haar aan hun regels te onderwerpen
en haar te ‘betekenen’ in het licht van hun finaliteit. Wanneer ze daarin slagen, slagen ze er ook in
om de volstrekte contingentie, uniciteit en onherhaalbaarheid van de gebeurtenis te verdonkeremanen:
het quod verandert in een quid.2 Door nadrukkelijk tegen de regels van het dominante genre in te
gaan, en dus: door met opzet ‘ondoelmatige’ aanknopingen te realiseren, probeert de avant-gardistische
‘experimentator’ de ‘machinerie’ van dat genre te saboteren en zo een momentaan herstel te bewerken
van het ‘gebeuren’, dat enkel door een dergelijk ‘irrespect des règles’ in zijn volle contingentie en
uniciteit kan worden gereveleerd.3 De kenmerkende beweging van de avant-garde is dus ook wanneer
we ervan uitgaan dat haar fundamentele streven een streven is naar het herstel van het quod, de eeuwig
herhaalde ‘geste’ van het reiken naar het onbereikbare. Zij manifesteert zich concreet in het maken
van steeds nieuwe inbreuken, die er elke keer weer voor moeten zorgen dat wij er ons van bewust
worden ‘qu'il y a de l'imprésentable’. Het heimwee naar het onbereikbare dat de kunstenaar daartoe
aanzet, is in dit geval het heimwee naar het onpresenteerbare ‘voortalige ding’.4
Het streven naar het herstel van het quod komt bij Van Ostaijen tot uiting in zijn verzet tegen het
aanvaarde, het vanzelfsprekende en het routineuze. Eerder in dit hoofdstuk
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Over het gebruik van deze term bij Lyotard zie Deel I. Hoofdstuk 1.4.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 1.2.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 1.4. en Hoofdstuk 3.3.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 3.3.
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hadden we gezien dat dit verzet zich in Van Ostaijens late poëzie en in zijn ‘definitieve’
poëzieopvattingen manifesteert in het aanhoudend in vraag stellen van het beregelde en het
mechanische, dat moet worden opgevat als een poging om getuigenis af te leggen van datgene wat
aan elke regel ontsnapt.1 Voorts hadden we er in Deel II al op gewezen dat Van Ostaijen zich in de
daar behandelde kritische opstellen nadrukkelijk verzet tegen ‘de gebruikelijke, geautomatiseerde
omgang met de dingen’2. Daarbij bepleit hij ‘de ondermijning van alle pogingen mensen en dingen
(talig) vast te leggen, ze voor eens en voor altijd te definiëren’3 als hét middel om de ervaring van de
dingen in de wonderlijkheid van hun ‘er-zijn’ te herstellen. We waren daarbij met name ingegaan op
deze passage uit het derde Campendonkopstel:
‘Apprenez à connaître’, nous dit Friedlaender, le néo-kantien d'après Marcus, ‘qu'il
n'existe pas autre chose que des merveilles. Mais l'ordre régulier par lequel l'éternelle
merveille créatrice se manifeste objectivement, la fait paraître non-merveilleuse.’4
Dé strategie om aan de dingen hun ‘événement’-karakter terug te geven bestaat volgens Van Ostaijen
dus in het ontwrichten van ‘l'ordre régulier’.5
Ook in de kritische geschriften van na 1923 gaat Van Ostaijen meermaals in op zijn streven om de
dingen te tonen ‘als splinternieuwe munt’ (IV, 375). Van Ostaijen stelt daar dat het ervaren van het
‘émerveillement’6 bij het ‘er-zijn’ van de dingen een houding vooronderstelt waarin men zich van al
zijn ‘kennis’ en ‘automatismen’ ontdoet - een houding van fundamentele openheid en verwondering:
‘il faut tâcher de voir les objets comme s'ils étaient là pour la première fois.’7 En als hét middel om
die houding bij de lezer tot stand te brengen en zo voor hem de dingen te onthullen in hun primitieve
wonderlijkheid ziet Van
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Cf. 6. Dezelfde aanhoudende strijd tegen het ‘betekende’ en het ‘beregelde’ hadden we eerder ook al in de grotesken
teruggevonden. (Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 1.3. en 1.5.)
C. Offermans, Tegengif, 142.
C. Offermans, Tegengif, 143.
IV, 183. Zie hierbij ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 256-258 en 263; en Deel II. Ter inleiding 2.2.
en Hoofdstuk 5.1.
Zie hierbij ook ‘Modernistiese dichters’, waar Van Ostaijen schrijft: ‘Door zijn wijze de fenomenen te zien onder
een - wellicht slechts schijnbaar - veranderde belichting van het begrijpen, d.w.z. door het publiek een nieuw aspekt
te tonen van tot beuwordens toe geziene en gewaand door-en-door gekende fenomenen, volvoert de dichter de
creatie: de nieuwe goocheltoer’ (IV, 163). Zie in dit verband verder ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 256-257
en 261-262; E. Spinoy, Paul van Ostaijen en het Russische futurisme-formalisme, 206-207; en Deel II. Hoofdstuk
5.1.
Deze door Lyotard gehanteerde term (cf. Deel I. Hoofdstuk 1.4.) kan ook bij Van Ostaijen worden teruggevonden.
Zie hiervoor b.v. IV, 288 en 308.
IV, 235. Deze ‘optiek [...] van het eerste zien, van het eerste bewustzijn van de buitenwereld’ (IV, 277-278) omschrijft
Van Ostaijen later als ‘[d]e organies-expressionistiese optiek’ (IV, 277). Ze wordt in de Nagelaten gedichten zowel
gethematiseerd (cf. b.v. het vers ‘plotse scherpte van nieuwe ogen over de schijn der dingen’ (II, 185) uit ‘Het liedje
van twee sinten’) als in praktijk gebracht (de kinderlijke verbazing over de dingen in ‘Marc groet ‘s morgens de
dingen’ (II, 199)). Ook Bloem wijst op deze grondhouding van ‘ingehouden verwondering’ (De witte regen van de
verwondering). Zie ten slotte ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 259f; id., De modernistische doorbraak, 315;
E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 120-121 en 168; en J. Engelman, Paul van Ostayen, 121.
In Deel I. hadden we gezien dat ook Lyotard op de noodzaak van een dergelijke openheid voor het gebeuren wijst.
(Cf. Hoofdstuk 1.4.)
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Ostaijen ook hier de ‘desautomatisering’ - de inbreuk van het onverwachte, het nieuwe en het
verrassende,1 in de routine van het vertrouwde.2 Het is precies de afwezigheid van een dergelijke
ontsluierende ‘desautomatisering’ in de ‘wijze zich de dingen te denken’ die hem ergert in Van
Cauwelaerts Liederen voor Maria: deze gedichtenbundel bevat volgens Van Ostaijen dan ook geen
enkel gedicht dat ‘ons de oogkleppen wegneemt, gans onverwacht een onbekende samenhang te
tonen.’ (IV, 285)
De ‘desautomatisering’ moet volgens Van Ostaijen trouwens niet alleen dienen om de routineuze
benadering van de dingen in de buitenwereld onmogelijk te maken en zo onze ervaring van die dingen
te intensiveren en te vernieuwen, ze moet er ook voor zorgen dat we de woorden niet langer als
‘skeletten’3 gebruiken. Met het oog daarop moet ze het al te mechanisch-regelmatige gebruik van de
taal ‘ontregelen’. De resulterende inbreuken moeten ertoe leiden dat we de woorden niet zonder meer
als ‘transparante’ tekens ‘lezen’, maar dat we ze ervaren in het wonder van hun ‘er-zijn’ - kortom:
als ‘gebeurtenissen’, die vóór alle regels en ‘betekenis’ tot onze reflexiviteit spreken. De
‘desautomatisering’ streeft dus ook met betrekking tot de ervaring van de woorden in de poëzie naar
het herstel van de ‘primitieve’ ervaring: ‘zo hoort mijn oor dit als ware het voor de eerste maal.’ (IV,
278) Zoals Van Ostaijen ernaar streeft om de dingen te tonen ‘als splinternieuwe munt’, zo wil hij
ook dat de woorden ‘[des] choses scintillantes de nouveauté’ (IV, 287) worden. Dit bijzondere, ‘talige’,
gebruik van de ‘desautomatisering’, dat als een ‘formele lokalisatie’ van de desautomatisering voor
de dingen in de buitenwereld kan worden opgevat,4 wint bij de late Van Ostaijen overigens steeds
meer aan belang.5
Van Ostaijens opvatting dat het gedicht het product moet zijn van een onvoorspelbare en verrassende
‘improvisatie’ resulteert in het schrijven van gedichten die ons bewustzijn
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Cf. hierbij ook het derde Campendonkopstel, waar Van Ostaijen het over de ‘surprise primordiale’ (IV, 185) had.
Zie in dit verband verder ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 255f.
Cf. hierbij ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 261-262. De verrassing en het vreemd worden van het alledaagse,
waardoor het een wonderlijke kwaliteit krijgt, worden geregeld ook opgeroepen in het late creatieve proza. Zo kijkt
Anaïs de uit het raam dwarrelende bankbiljetten na ‘juist zo belangstellend als iemand zijn kan, plotseling verrast
door de struktuur van een alledaags ding.’ (III, 100; mijn cursief) ‘Het bosje’ opent met deze zin: ‘Na een
vertrouwd-zijn waarvan het begin, de kennismaking, nu reeds ruim veertien dagen achter ons ligt, is, deze morgen,
het kleine bos van niet te hoge dennen gans plotseling bevreemdend geworden en daarna, kortaf, vreemd.’ (III, 113;
mijn cursief; zie hierbij ook E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 166) En in ‘Verstrooid naar-buiten-zien’,
een van de ‘Vijf vertalingen van Franz Kafka’, komt deze zin voor, die Van Ostaijen bijzonder gecharmeerd moet
hebben: ‘Hedenmorgen was de hemel grijs, doch wanneer men nu naar het venster gaat, zo is men verrast en legt
de wang aan de klink van het venster.’ (III, 105)
IV, 386. Cf. hierbij ook E. Spinoy, Paul van Ostaijen en het Russische futurisme-formalisme, 213.
Cf. hierbij b.v.: ‘Par l'émerveillement devant le mot je sauve au cours de son extériorisation mon émerveillement
devant le phénomène.’ (IV, 288)
Cf. hierbij E. Spinoy, Paul van Ostaijen en het Russische futurisme-formalisme, 210f. In overeenstemming hiermee
stelt Hadermann: ‘Soms krijgt men in de latere opstellen [...] de indruk dat het woord hem meer ontroert dan het
ding.’ (Het vuur in de verte, 282; zie ook P. De Vree, Paul van Ostaijens Ars poëtica, 65). Met Hadermanns ‘indruk’
stemt in elk geval de vaststelling overeen dat Van Ostaijen in het Duitse Campendonkopstel (1921) Goethes uitspraak
‘Man suche nur nichts hinter den Phänomenen: sie selbst sind die Lehre.’ gebruikt met betrekking tot de dingen in
de buitenwereld (cf. IV, 152), en in ‘Hollandse dichters of de zichtbare wegen van de genitief’ (1924) met betrekking
tot de woorden (cf. IV, 203). In ‘Le renouveau lyrique en Belgique’ zegt hij uit te gaan van ‘l'axiome que les
phénomènes sont des mots’ (IV, 287).
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kunnen versterken dat elke ‘aanknoping’ een radicaal contingente, unieke ‘gebeurtenis’ is. Het gedicht
zoals Van Ostaijen dat ziet bouwt zich spontaan op, wars van alle vooraf gegeven regels. De woorden,
de verzen, de zinnen ‘knopen’ op zo'n manier ‘aan’ bij wat er al stond dat zich nooit van te voren laat
zeggen wat er ‘zit aan te komen’. Een dergelijk gedicht wordt met andere woorden wezenlijk
gekenmerkt door ‘l'imprévu’ (IV, 308). Door zijn avontuurlijke ‘speelsheid’1 en ‘het verrassende van
de vinding’ (IV, 393) reveleert het veel meer dan een gedicht dat aan vooraf gegeven regels
gehoorzaamt, de onvoorspelbaarheid en singulariteit van elke ‘aanknoping’.
De poëzie die Van Ostaijen nastreeft is ‘een lyriek van de wordende voorstelling’2. Ze ontstaat
onder de modus van de ‘futur antérieur’3 - ‘reflexief’ zoekend naar ‘wat geweest zal zijn’. Dat maakt
elk van zijn gedichten tot een ‘gebeurtenis’ - de flits van het ‘zich gevende’, waarvan van te voren
nooit geweten is wat het worden zal. Over een ‘gebeurtenis’, een quod, laat zich niets zeggen: ze is
radicaal betekenisloos, en ontsnapt aan elke representatie.Een ‘gebeurtenis’ kan alleen maar getoond
worden, telkens opnieuw - in het geval van de dichter: door telkens weer andere gedichten te schrijven.4
Ook hierdoor is Van Ostaijens late poëzie een ‘verheven’ kunst: door te schrijven ‘naar wat geweest
zal zijn’ houdt ze het bewustzijn levendig van het niet-representeerbare quod dat de ‘gebeurtenis’ is.
Haar rusteloze beweging is de beweging van de ‘verheven’ avant-gardekunst zoals die door Lyotard
werd beschreven - de eindeloze queeste naar het quod.5
Ten slotte laat ook Van Ostaijens zogenaamde ‘formalisme’ zich in verband brengen met zijn opvatting
van het gedicht als een unieke, onherhaalbare ‘gebeurtenis’. Een logische consequentie van deze
opvatting is dat Van Ostaijens aandacht niet gaat naar wat het gedicht ‘betekent’, in termen van
recupereerbare, parafraseerbare ‘inhoud’ - de ‘verstandelike samenhang’ (IV, 318). In de plaats
daarvan concentreert hij zich op de ‘materialiteit’ van het gedicht: het ‘er-zijn’ van het talige materiaal,
dat onze reflexiviteit aanspreekt nog ‘vóór’ het door onze conceptuele vermogens wordt opgeëist.
Het is dat effect - de directe werking van de taal op onze reflexiviteit - dat volgens Van Ostaijen als
het eigenlijke ‘lyrische’ effect moet worden beschouwd. Daarom zijn de woorden in de poëzie voor
Van Ostaijen niet belangrijk om hun woordenboekbetekenis,6 maar om de directe impact die ze hebben
op onze ‘armste’ ontvankelijkheid.7 Die impact moet in de poëzie gemaximaliseerd worden, zodat
hij zich aan de lezer opdringt: ‘De lezer attent maken op de meer dan journalistiese betekenis
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Over Van Ostaijens waardering voor het ‘spel’ en voor een ‘speelse’ literatuur zie onder meer IV, 307-310 en 338;
P. Hadermann, De modernistische doorbraak, 314; en 8.
IV, 353. In ‘Hubert Dubois’ schrijft Van Ostaijen: ‘De processus is, voor ons, het gedicht.’ (IV, 349; zie ook IV,
350) Hadermann schrijft dan ook terecht: ‘De groei zelf van het gedicht acht hij in zijn laatste levensjaren even
belangrijk als de uiteindelijke besloten vorm.’ (Het vuur in de verte, 308)
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 4.2. Over de ‘modus’ van de ‘futur antérieur’ zie Deel I. Hoofdstuk 1.4. en Hoofdstuk
3.3.
Zie in dit verband ook C. Offermans, Voor de woorden, 85; en Deel I. Hoofdstuk 3.3.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 3.2. en 3.3.; en Deel II. Hoofdstuk 1.3.
Het is volgens Van Ostaijen dan ook een vergissing om te denken dat ‘les mots sont seulement des signes’ (IV,
287).
In ‘Gaston Burssens’ heeft Van Ostaijen het over ‘het subjektieve affekt dat het woord in ons begeleidt’ (IV, 261).
En in ‘Le renouveau lyrique en Belgique’ noemt hij ‘le mot avec toutes les possibilités de son affectation au
subconscient’ (IV, 287) het materiaal van de poëzie.
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van het woord. Op de stam. De klinker. De medeklinker. Het interval. Het zwijgen. Het ademhalen.’1
In overeenstemming met deze visie op het met ‘affect’ beladen woord als ‘materiaal’ van de poëzie
roept Van Ostaijen ertoe op de woorden aandachtiger te ‘beluisteren’, en niet meteen op zoek te gaan
naar datgene ‘waar ze voor staan’: ‘Men zoeke niets achter woorden; hem die aandachtig luistert naar
hetgeen zij ons uitsluitend bieden: de mythiese verhouding tussen de betekenis en de klank - schenken
zij de volledigst denkbare uitkomst.’2 Een voorbeeld: ‘“Roncevaux, Roncevaux”, deze herhaling
geschreeuwd midden het verzinken van jachthoornklanken het onderbewuste toewaarts, vertelt meer
dan een lang verhaal.’3 Dichter is hij die oor heeft voor deze ‘metafisiek van de taal’ (IV, 244) en
haar in zijn gedichten weet vast te houden: ‘Qu'il capte le mot dans sa profondeur!’ (IV, 287) Zo prijst
Van Ostaijen Pater Mortier om diens ‘ongerepte ontvankelikheid voor de klank en de metafisiek van
de klank van het woord’ (IV, 244):
Dichters als Pater Mortier die deemoedig luisteren naar de ontplooiing van de oneindig
schone muziek der ruimten in de ruishoorntaal ontmoet men in Vlaanderen en - ik schreef
bijna a fortiori - in Nederland zelden.4
Het is dan ook die receptiviteit die van Mortier volgens Van Ostaijen ‘een rasdichter’5 maakt.
Omgekeerd kan Van Ostaijen weinig enthousiasme opbrengen voor de gedichten van Seuphor omdat
die ‘van taal of woord geen begrip heeft en geen gevoel voor de nuances van het woord.’ (IV, 338)
Hoe groot het belang is dat Van Ostaijen hecht aan de onvervangbare ‘materialiteit’ van het woord
valt ook af te leiden uit de vertaalopvattingen die hij in de ‘Open brief aan Jos. Léonard’ (1922)
formuleert. Van Ostaijen stelt daar dat het voor de literaire vertaler minder belangrijk is dat hij de
‘journalistiese betekenis’ van het te vertalen woord juist weergeeft. Veel wezenlijker is dat hij het
‘affect’ van het woord zo getrouw mogelijk weet te
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IV, 158. Zie bij deze passage ook J. Bogman, De stad als tekst, 38; en C. Offermans, Voor de woorden, 85. Tegenover
de ‘journalistiese betekenis’ van het woord stelt Van Ostaijen de ‘logos-betekenis’ (IV, 205; zie ook IV, 244). Een
vergelijkbaar onderscheid is terug te vinden aan het slot van ‘Franse literatuur’, waar Van Ostaijen Max Jacobs
roman Filibuth ou la montre en or prijst als: ‘Literatuur van iemand die om de ondergeschiktheid van het woord
(parole) aan het woord (verbe) weet.’ (IV, 198) In onze bespreking van Lyotards opvattingen over ‘de avant-garde
en het verhevene’ hadden we erop gewezen dat de avant-gardeliteratuur er volgens Lyotard naar streeft om voelbaar
te maken dat ‘[l]es mots “disent”, sonnent, touchent, toujours “avant” la pensée.’ (J.-F. Lyotard, L'inhumain, 155;
zie ook Deel I. Hoofdstuk 3.3.)
IV, 203. Zie verder ook IV, 288; en E.M. Beekman, The Universal Hue, 53. Voor deze ‘mythiese verhouding’
smeedt hij later, in de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’, het begrip ‘sonoriteit’. (Cf. IV, 374; en P. Hadermann, De
kringen naar binnen, 193)
IV, 260. Het voorbeeld doet denken aan het eerder geciteerde voorbeeld uit ‘Salto mortale’, waar Van Ostaijen
eenzelfde ontsluierende kracht toeschrijft aan ‘het plotse verschijnen van een tweemaal gezegde eigennaam, Kiriloff
namelik’ (IV, 399).
IV, 244. Zie hierbij ook H. Uyttersprot, Uit Paul van Ostaijens lyriek, 38.
IV, 244. Later zal hij Van Cauwelaert het ontbreken van die receptiviteit verwijten en hem Mortier tot voorbeeld
stellen: ‘Van Cauwelaert luistert niet naar de metafisiek van het woord, niet naar wat de west-vlaamse realist P.R.
Mortier “het gebaar van het woord” noemt’ (IV, 284). In ‘Marnix Gijsen’ spreekt Van Ostaijen zijn waardering uit
voor Gijsen voor zover die, ‘naast Burssens, de enige dichter van onze generatie [is] die nog aandachtig luistert
naar de sonoriteit van de woorden.’ (IV, 386-387)
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‘vertolken’. Zo mag het woord ‘vinger’ zoals dat in ‘Stad Stilleven’ uit Bezette stad wordt gebruikt
in het Frans niet worden weergegeven met ‘doigt’:
Frans moet men het woord ‘ongles’ als vertaling gebruiken. Wel is dit woord ook de
klank na niet met ‘vingers’ identies. Maar het is daarvan een aanneembare vertolking in
mol. (IV, 159)
Van Ostaijen acht het dus wel degelijk mogelijk om poëzie te vertalen. De vertaler moet er echter
niet naar streven om de woordenboekbetekenis van het gedicht te behouden. In de plaats daarvan
moet hij proberen een transpositie te maken van het gedicht in het eigen materiaal van de ‘doeltaal’,
en wel zo dat een vergelijkbaar effect op de reflexiviteit wordt bereikt.
Van Ostaijens aandacht voor de ‘materialiteit’ van de taal en, als gevolg daarvan, voor de niet te
overbruggen verschillen tussen talen onderling, komt ook in de kritische opstellen van na 1923 geregeld
tot uiting. Zo volgt uit zijn aandacht voor de ‘pregnans’ (IV, 243) van een taal dat hij het gemak
waarmee Paul-Gustave van Hecke ‘van het ene lyriese taalgebied tot het andere’ (IV, 243) overgaat,
alleen maar kan wantrouwen. De heel eigen ‘materialiteit’ van elke taal maakt dergelijke overgangen
immers allerminst vanzelfsprekend. Talen zijn niet probleemloos onderling uitwisselbaar zoals
munteenheden dat zijn: ‘een taal is geen belgiese frank, zelfs niet een dollar.’1 Elders, bij een
vergelijking van Burssens en Salmon, wijst hij erop dat de romaanse en de germaanse talen in de
poëzie met een fundamenteel verschillende basisentiteit opereren: ‘Het germaanse spel met het woord
wordt de Fransman noodzakelik spelen met de frase.’ (IV, 261)
Zoals het woord zich niet laat herleiden tot zijn denotatie, zo is ook het gedicht veel meer dan zijn
parafraseerbare inhoud. Het wezenlijke van het gedicht ligt immers in de unieke spanning van de
woorden tot elkaar: ‘het trillen der waarden tot elkaar, het imponderabele dat in de spanning ligt tussen
twee woorden, spanning, die door geen teken verbeeld, toch de essentiële trilling is.’2 In de ‘ruimte’
tussen de woorden trillen behalve de spanningsverhoudingen tussen ‘de zin en de klankwaarde’ van
de respectievelijke woorden ook allerlei supplementaire betekenissen en connotaties: ‘Naast vele
andere zusters nog, stappen de etymologiese, de overdrachtelike, de bastaard-betekenis.’ (IV, 260)
De ‘betekenis’ van het gedicht, die door Van Ostaijen wordt opgevat als de specifieke impact die het
gedicht heeft op onze reflexiviteit, is dan ook volstrekt uniek, onherhaalbaar en niet-parafraseerbaar.
Ze kan alleen maar tot stand worden gebracht door precies die specifieke configuratie van woorden
die het gedicht is:
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2

IV, 243. Hetzelfde bezwaar heeft hij bij Seuphors Diaphragme intérieur et un drapeau, zoals blijkt uit deze
sarcastische opmerking: ‘Na de nederlandse, bestijgt Seuphor de franse Parnassus. De alpenstok van de spraakleer
heeft geen modern toerist nog van node. En niet eens het begrip van taaleigen. Om van taalpsyche, deze oude moêr,
niet eens te spreken.’ (IV, 531)
IV, 374. Zie verder ook IV, 277 en 318; H. Uyttersprot, Uit Paul van Ostaijens lyriek, 39 en 142; J. Franken, Paul
van Ostaijen, 117; en Deel I. Hoofdstuk 4.2.
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Een gedicht geldt door de vonk uit het samenstoten der woorden en van deze vonk blijft
geen spoor in het boek achter, tenzij men daarvoor zou nemen het wit tussen de woorden:
alle inkt is te zwaar haar perifrase te verbeelden.1
Op grond hiervan is het dan ook maar normaal dat Van Ostaijen zich verzet tegen ‘de thesis van een
inhoud naast de vorm’2: wat een gedicht voor ons ‘betekent’, wordt immers direct bewerkt door de
vorm.

8. ‘melancholia’/‘novatio’
Zoals we in het eerste deel van dit proefschrift hebben gezien vindt Lyotard in de moderne kunst de
twee momenten - het ‘lustvolle’ en het ‘smartelijke’ - van het verheven gevoel terug. Hoewel hij
beklemtoont dat steeds beide momenten aanwezig zijn, wijst hij er tegelijk ook op dat er - in de
moderne kunst, in een stroming daarvan, in eenzelfde oeuvre en soms zelfs in eenzelfde kunstwerk
- ‘accentverschillen’ kunnen worden vastgesteld. In het (in de enge zin) ‘moderne’ werk overweegt
de ‘melancholia’, het verlangen naar de presentatie van het onpresenteerbare. In het ‘postmoderne’
werk, daarentegen, domineert de speelse vrolijkheid over de voortdurende ‘novatio’ - het bedenken
van steeds nieuwe presentaties, het voortdurende ‘experimenteren’ - die het gevolg is van het
aanhoudende streven om het onpresenteerbare te presenteren. Het ‘moderne’ werk staat bovendien
ten minste formeel nog onder het regime van de esthetica van het schone, terwijl het ‘postmoderne’
werk ook naar de vorm, die afwijkend, ondoelmatig en ‘experimenteel’ is, tot de esthetica van het
verhevene behoort.3
Dit uitgangspunt laat ons toe om, rudimentair en met het nodige voorbehoud, in Van Ostaijens
werk een ontwikkelingslijn te construeren die loopt van Het Sienjaal naar de Nagelaten gedichten.
Dominant is in Het Sienjaal inderdaad het ‘verheven’ verlangen naar de presentatie van het ideële.
Formeel staan de gedichten van Het Sienjaal echter nog duidelijk onder het regime van de esthetica
van het schone. Als ‘tussenstadia’ kunnen we De feesten van angst en pijn en Bezette stad beschouwen.
Beide bundels zijn ten diepste doordrongen van een, ditmaal wanhopig, verlangen naar de presentatie
van het ideële. Tegelijk echter gaat ook de ‘uitdrukking’ in deze bundels over naar de esthetica van
het verhevene: ze wordt ‘vormeloos’, subversief, afwijkend, ‘experimenteel’. Het is dit subversieve
en speels-experimentele (‘onserieuze’) karakter, ten slotte, dat in hoofdzaak typerend is voor de
Nagelaten gedichten. Elk gedicht probeert te alluderen op het onpresenteerbare, waarvan de presentatie
nog steeds wordt nagejaagd. Het heeft dus ontegensprekelijk nog steeds een ‘melancholisch’ moment.4
Tegelijk echter worden de Nagelaten gedichten in toenemende
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IV, 318. Zie hierbij ook C. Offermans, Tegengif, 141 en 144-145.
IV, 367. Het citaat is afkomstig uit ‘Karel van den Oever II’. Eerder in datzelfde opstel had Van Ostaijen al geschreven
dat het vorm/inhoud-dualisme ‘niet reëel is, maar alleen een gemakkelikheid voor het verstand betekent’ (IV,
362-363).
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 3.5.
Dit wordt ook door Beekman zo ervaren: ‘there is for the reader of Van Ostaijen's poetry a perpetual sense of
weariness, of futility, of debacle’. Dit geeft volgens Beekman aan de meeste gedichten dan ook ‘an allure of
melancholy’ (The Universal Hue, 53).
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mate gekenmerkt door een aanstekelijk plezier in het vinden, het spelen, het overtreden van bestaande
regels, het bedenken en uitproberen van nieuwe regels. Naar ons gevoel kan in Van Ostaijens werk
dan ook sprake zijn van een accentverschuiving van ‘melancholia’ naar ‘novatio’. In lyotardiaanse
termen kan de late Van Ostaijen dan ook een ‘postmodern’ kunstenaar worden genoemd1 - een
omschrijving die overigens extra toepasselijk wordt als we ons realiseren dat Van Ostaijen, zoals we
eerder hebben aangetoond, ook op andere terreinen dan alleen maar het artistieke, de ‘moderniteit’
achter zich heeft gelaten.
Het heeft er alle schijn van dat de zo-even beschreven ontwikkeling ook in Van Ostaijens kritische
werk wordt weerspiegeld. In elk geval gaat Van Ostaijen in zijn late opstellen veel meer dan in zijn
eerdere kritische geschriften nadrukkelijk in op de ‘speelse’ kant van de kunst - het plezier van de
omgang met het materiaal, van het uitproberen, het zich laten verrassen door wat, geheel onvoorzien,
tot stand komt. Nadrukkelijk komt dat plezier al ter sprake in ‘Modernistiese dichters’, waaruit we
in dit verband vooral deze passage onthouden: ‘Met de houtblokjes van mijn bouwkast maak ik nu
een kerk, dan een huis, soms ook iets dat geen kerk is of ook geen huis: alleen de lust de blokjes op
mekaar te zetten.’2 Hetzelfde verrukte plezier, de kinderlijke ‘lust de blokjes op mekaar te zetten’,
wordt in de kritische geschriften van na 1923 meermaals gethematiseerd. Dat gebeurt onder meer in
‘Gaston Burssens’, waar Van Ostaijen ironisch beschrijft hoe de dichter puur voor zijn plezier eens
‘iets anders’ probeert. Waar iedereen ‘Majestic’ schrijft, bedenkt de dichter een variant:
‘Wat, indien ik nu eens “Majestid” schreef?’ En bloot om zijn vergenoegen, misschien
om het rijm, zeker ook daarom dat de boot net zo goed ‘Majestid’ als ‘Majestic’ kon
heten, probeert hij het eens zo.3
Waar het in de poëzie om gaat, is de ‘verrukking’ over de mogelijkheden van de uitdrukking: ‘Deze
verrukking zelve is het uitsluitend thema der zuivere lyriek.’4 Van Ostaijens waardering gaat in deze
laatste jaren dan ook in toenemende mate naar ‘onserieuze’, ‘speelse’ auteurs als Du Perron en
Burssens,5 Apollinaire en Cocteau.6 Omgekeerd kent hij geen genade voor auteurs die niet tot een
dergelijk spel in staat blijken te zijn, zoals bijvoorbeeld Karel van den Oever, bij wie hij hooguit ‘een
hopeloze poging’ (IV, 302) vindt om ‘met de woorden te spelen’ (IV, 302).
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Zoals we hebben gezien zijn de meeste ‘modernisten’ voor Lyotard trouwens ‘postmodern’. (Cf. Deel I. Hoofdstuk
3.5.)
IV, 165. Mijn cursief. Zie hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.
IV, 260. Mijn cursief.
IV, 376. Zie ook IV, 278: ‘feitelik thema is het wonder van de uitdrukking zelve.’; en IV, 288, waar Van Ostaijen
stelt dat ‘l'émerveillement devant les possibilités de l'expression’ de centrale bekommernis (‘préoccupation centrale’)
van de zuivere lyriek is.
In ‘Quelques notes sur la situation artistique en Flandre’ spreekt hij zijn waardering uit voor Burssens en Du Perron:
zij zijn immers ‘les deux seuls écrivains de Flandre qui [ont] essayé de jouer’ (IV, 307). En in ‘Self-defence’ lezen
we: ‘Poëties erken ik alleen Burssens als mijn kameraad, omdat hij, als ik, met woorden speelt als een jongleur met
vuurfakkels.’ (IV, 338)
Zie hiervoor met name IV, 307 en 395.
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Toch zou het, zoals we reeds herhaaldelijk hebben opgemerkt, verkeerd zijn om Van Ostaijens late
poëzie en poëzieopvattingen tot dit ‘spel’-element te reduceren. Ondanks het feit dat Van Ostaijen
zijn eigen positie in het late ‘Self-defence’ provocerend contrasteert met die van de ‘ethicistische’
expressionisten door zichzelf te omschrijven als een dichter die zich alleen maar ‘amuseert’ (cf. IV,
330) en ‘gedichtjes maakt voor zijn plezier, zoals een duivemelker duiven houdt’ (IV, 330), moet het
duidelijk zijn dat zijn poëtische ambities verder reiken dan alleen maar het spelen van een gratuiet
en hedonistisch spel.1 Van Ostaijens late poëzie is een gemotiveerd spel - een spel dat gedreven wordt
door het onvervulbare streven om het onpresenteerbare te presenteren en dat zich tot doel stelt om op
dat onpresenteerbare ten minste te alluderen. Deze noodzakelijke nuancering zit ook vervat in Van
Ostaijens beroemde definitie van poëzie als ‘een in het metafysiese geankerde spel met woorden.’2
De paradox waarop deze definitie berust vloeit voort uit de tweeledigheid van motivatie en technische
uitwerking. De kunstenaar schept vanuit de ambitie om het onpresenteerbare te presenteren. De
onrealiseerbaarheid van deze ambitie leidt onvermijdelijk tot frustratie en een gevoel van onlust over
de hopeloze ontoereikendheid van de uitdrukking. De zich spontaan, volgens een eigen onformuleerbare
wetmatigheid ontwikkelende technische realisering waartoe deze motivatie aanleiding geeft, het
speelse ‘vinden’ en ‘uitvinden’, daarentegen, geeft aanleiding tot een geluksgevoel over de ‘daemonie’
(IV, 373), de ‘onuitsprekelijke aansprekingskracht’ van de uitdrukking. Beide momenten zijn voor
Van Ostaijen wezenlijk verbonden:
Een eenzijdige oplossing, waarbij men ofwel de affirmatieve daemonie ofwel de
pessimistiese voorstelling zou kunnen opgeven, is derhalve uitgesloten omdat deze beide
antinomiese elementen als metafysies beginsel zijn gegeven3.
De twee ‘momenten’, die in de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’ nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld
worden, komen elders in de late opstellen vaak afzonderlijk voor, waardoor Van Ostaijens uitspraken
over poëzie elkaar vaak lijken tegen te spreken. Van Ostaijen gewaagt in ‘Richtingen in de moderne
Vlaamse poëzie’ dan ook zelf van zijn ‘soms bijna kontradiktories schijnende bepalingen’ (IV, 297)
van zijn ‘begrip van poëzie’ (IV, 297) Daarbij wijst hij er echter op dat deze op het eerste gezicht
sterk uiteenlopende standpunten moeten worden gezien als een poging om ‘rapsodies een standpunt
duidelik te maken’ (IV, 297) - om ‘mijn opvatting van de dichtkunst gaandeweg te omsingelen, telkens
met een nieuwe formule weer van een andere zijde naderbij te komen’ (IV, 297).
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Zie hiervoor ook Deel II. Hoofdstuk 4.3.
IV, 338. Mijn cursief.
IV, 373. Zie ook verder op dezelfde bladzijde. Een vergelijkbare beschrijving van het scheppingsproces,
waarbij echter minder de nadruk wordt gelegd op de eraan verbonden ambivalentie, vinden we in het oudere
‘Proeve van parallellen tussen moderne beeldende kunst en moderne dichtkunst’. Het gedicht ontstaat vanuit
een ‘vouloir-dire’, maar ontwikkelt zich spontaan in het verrukte spel over de mogelijkheden van de
uitdrukking: ‘Vóór ik het woord zeg is er een haken naar het uitdrukken van het onbekende, zeg ik het
woord zo is mijn oor in de ban van dit fantasma dat ik van mij, de dichter, tot de buitenwereld met mijn
allersubjektiefste middelen een brug kan werpen’ (IV, 278). Zoals men ziet beklemtoont Van Ostaijen in
de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’ het ‘melancholische’ moment meer dan hier het geval is.
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Het is overigens niet moeilijk om de hierboven beschreven ambivalentie ook in Van Ostaijens late
poëzie aan te wijzen. Zo moeten de levensvisie en de filosofische opvattingen die uit de meeste
Nagelaten gedichten spreken,1 als uitermate somber en pessimistisch worden omschreven. Tegelijk
vallen veel van die gedichten op door een bijzonder speelse en experimentele omgang met het
taalmateriaal. In een aantal Nagelaten gedichten wordt de gevoelstoon duidelijk beheerst door de
verrukking over dat spel, in andere domineert de ernst van de ‘conceptie’ die het spel motiveert. De
hieruit resulterende vermenging van speelsheid en ernst komt in vele gevallen zelfs in een en hetzelfde
gedicht voor.2 Zo vinden we in het gedicht ‘Spleen pour rire’ een combinatie van het ‘melancholische’
romantische verlangen naar het ideaal en het absolute met een nuchter-spottende ironisering daarvan
én een verrukt spel met de klank, het ritme en de wonderlijke connotaties van exotische of anderszins
precieuze woorden als ‘Pampelune’, ‘Honoloeloe’ en ‘anemonen’3. Het korte ‘Zelfmoord des zeemans’
ironiseert door zijn laconieke en ritmische, haast staccato zegging en door de vermenging van mythische
stof (‘de stem der Loreley’) en moderne banaliteit en zakelijkheid (‘hij ziet op zijn horloge’) het
Loreleymotief, dat bij Van Ostaijen symbool staat voor de niet tot zwijgen te brengen, maar gevaarlijke
lokroep van het absolute.4
Poëzie moet voor Van Ostaijen dus beide elementen in zich verenigen. Wel vindt men in de late
kritische geschriften slechts zelden kritiek op gedichten die al te uitsluitend ‘spel’ zijn. Daar was in
Van Ostaijens tijd, met de toenmalige dominantie van ‘kosmiese dichters’
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Over deze levensvisie zie onder meer E. Spinoy, Paul van Ostaijen, Nagelaten gedichten, 2-3.
Zie hierover ook Calis: ‘Door dit konflikt tussen de understatement van het “gedichtjes schrijven” en de voortdurende
intentie om door middel van poëzie een bepaalde trap van mystieke verwondering te bereiken, is het dichterschap
van Van Ostaijen voor een belangrijk gedeelte bepaald. Absolutistisch ingesteld, werd hij dan weer door de ene
pool, dan weer door de andere aangetrokken, vaak binnen de begrenzing van een bepaald gedicht.’ (Topkonferentie
V, 421) Zie over de ‘speelse ernst’ van Van Ostaijens late poëzie ook E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd,
70-71; en L. Wenseleers, Paul van Ostaijen en zijn lyriek, 52.
Cf. II, 214. Zie over dit gedicht ook Uyttersprot: ‘Spleen pour rire... zulke titel is bijna fixering van de toonaard’
(Kanttekeningen bij Paul van Ostaijen en het Verzameld Werk, 147).
Hadermann verwijst in dit verband ook naar ‘Alpejagerslied’: ‘wanhopig in de grond, - hoe ironisch het ook moge
klinken’ (De kringen naar binnen, 111).
Met deze ‘speelse ernst’ keert Van Ostaijen om zo te zeggen terug naar zijn roots. In de Music-hall-tijd wordt hij
volgens Borgers immers gekenmerkt door een grondhouding van ‘ironische ernst en ernstige ironie’ (Paul van
Ostaijen. Een documentatie, 92) - een houding die zich zowel binnen als buiten het domein van het artistieke
manifesteert. Borgers verwijst hierbij onder meer naar ‘Vers’, waar Van Ostaijen het op een bijna programmatische
wijze heeft over een ‘zingen/ Met bonte blijdschap over weemoedszwangre dingen’ (I, 70; cf. G. Borgers, o.c.,
103), en naar de artikelen over Alain-Fournier en Hofmannsthal, over wie Van Ostaijen waarderend schrijft dat hun
‘werkelijke droefenis [...] onder oppervlakkige blijgeestigheid bedolven ligt’ (IV, 414; zie ook IV, 418; G. Borgers,
o.c., 103; en P. Hadermann, De modernistische doorbraak, 296).
Bij de late Van Ostaijen valt deze ambivalente grondhouding trouwens ook buiten zijn poëzie aan te wijzen: in het
creatieve proza, waar ‘de tragische situaties in de vertellingen’ in evenwicht worden gehouden door ‘de steeds
aanwezige humor’ (G. Borgers, o.c., 518; zie verder ook E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 69), maar ook
in het dagelijkse leven. Typerend is de grote ‘smartbedwongenheid’ waarmee Van Ostaijen in de brieven uit zijn
laatste levensjaar over zijn gezondheidstoestand schrijft. Geeft hij een enkele keer uiting aan zijn pessimisme over
zijn toestand, dan wordt dit meteen gerelativeerd. Zo in een brief aan Dr. Juliane Gabriëls van augustus 1927, waar
hij op de bekentenis: ‘deze toestand is, in de grond, verschrikkelik.’ meteen de luchtige zinnen laat volgen: ‘Uw
poes wordt boos. Zij zegt: die mijnheer heeft lang genoeg aan het woord geweest. En, met Mussolini, zegt zij:
“Basta”.’ (Geciteerd in: G. Borgers, o.c., 821)
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(IV, 330), ook nauwelijks reden toe. Toch kan men een enkele keer een voorbeeld van een dergelijke
kritiek aantreffen. In ‘Quelques notes sur la situation artistique en Flandre’ schrijft hij - kort nadat hij
nadrukkelijk de ‘speelsheid’ van Burssens en Du Perron geprezen heeft - over Minne:
M. Richard Minne est un poète dont j'aime trop les trouvailles souvent subtiles, bien que
je regrette qu'il en fasse la quintessence de son art. Je suppose M. Richard Minne un
athée trop intelligent pour ne pas comprendre que le poète qui joue avec Dieu dans son
jeu, n'a pas seulement un atout de plus, mais qu'il joue avec un jeu qui, par définition,
doit être supérieur au nôtre. Je peux louer le Minne artisan, non point le Minne artiste.
(IV, 309)
In Van Ostaijens ogen vat Minne de poëzie dus al te eenzijdig op als ‘een spel met woorden’ en
verliest hij uit het oog dat dit spel ‘in het metafysiese geankerd’ moet zijn. Minne mag dan wel een
uitermate handig en virtuoos ‘speler’ zijn, maar die virtuositeit op zich volstaat voor Van Ostaijen
niet om van hem ook een groot kunstenaar te maken.
Eerder hebben we al gewezen op de ‘kwetsbaarheid’ die eigen is aan elke verheven kunst: haar
motivatie kan om welke reden ook niet (meer) herkend worden, waardoor deze kunst in het beste
geval nog enkel als ‘mooi’ of ‘bekoorlijk’ wordt ervaren.1 Die kwetsbaarheid laat zich aan Van
Ostaijens Nagelaten gedichten duidelijk illustreren. Wanneer we deze gedichten lezen in het licht van
hun motivatie, het streven naar het ‘zichtbaar maken van het transcendente’, dan kunnen ze inderdaad
aanleiding geven tot een verheven gevoel. Wordt deze motivatie echter niet waargenomen, dan worden
ze - door hun bijzondere orchestratie en hun speelse kwaliteiten - vaak alleen maar ‘mooi’ of zelfs
simpelweg ‘leuk’ en ‘aardig’ gevonden.2 Het is over een dergelijke ‘niet-begrijpende’ lectuur dat
Bloem zich hevig opwindt:
Op zondagavond 10 februari werd wederom op de televisie een misverstand uitgezonden:
Poëzie Hardop zingt Paul van Ostaijen. We zien dat Marc groet ‘s morgens de dingen
wordt gezongen met een jolige kinderstem. [...] ‘Zeg maar daa-ag met je handje’, dat
was de toon van Poëzie Hardop.3
Zoals we eerder herhaaldelijk hebben gezien is het gevaar voor dergelijke ‘misverstanden’ echter
inherent aan alle verheven kunst.

9. De ‘weerloosheid’ van de avant-gardistische kunst
‘Beste Seuphor! laat ons ten minste toch het pad
van het heldere inzicht niet verlaten! Iedereen,
die ons kent, kent ons persoonlik. Of dacht ge soms
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Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.2.3. en 2.5.3. en Hoofdstuk 3.3.
Cf. hierbij ook Deel I. Hoofdstuk 4.2. en Deel II. Hoofdstuk 4.3.
R. Bloem, De witte regen van de verwondering.
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dat men anders onze gedichten zou lezen?’1
Zoals we inmiddels genoegzaam weten schrijft Van Ostaijen ‘opzettelijk ondoelmatige’, subversieve
kunst - kunst die nadrukkelijk indruist tegen de gangbare voorstellingen van wat ‘goed’ en ‘mooi’ is.
De gedichten van Van Ostaijen zijn daardoor, en geheel anders dan die van Moens of, extremer nog,
Alice Nahon geen gedichten ‘voor een publiek’. Zo schrijft Van Ostaijen over de drijfveer van het
(zijn) dichterschap:
een dichter überhaupt [schrijft] voor niemand [...]. De dichterschap behoort tot de biologie
van sommige geesten en iemand schrijft enkel omdat hij het niet laten kan. (Zij die net
zo goed niet dan wel kunnen schrijven, zij die buiten het ‘ananke’ staan, deden ook best
het te laten). Een vlaams dichter schrijft feitelik evenmin voor Vlamingen als voor
Zweden. Hij schrijft.2
In overeenstemming met zijn verlangen naar het metafysische, dat hem aanzet tot het afwijzen van
het ‘menselike’ en het overtreden van ‘empirische’ normen en regels, weigert Van Ostaijen zich te
conformeren aan de ‘lokale’ normen van een publiek.3 Een schrijver behoort te schrijven omdat hij
daartoe door een onverklaarbare, ‘metafysiese’ drijfveer wordt aangezet, en niet omdat hij bijval,
succes of carrière beoogt.4 De ‘ware’ schrijver kan daardoor worden vergeleken met ‘gene jockey die
zijn rit reed zonder deze zwaai die de galerij bevalt en zo alsof hij dit rennen geheel voor zich alleen
volbracht’ (IV, 298). Van Ostaijen is dan ook altijd bijzonder streng voor schrijvers die zich
conformeren aan de normen van het publiek en de kritiek - de instantie die erover waakt dat de
schrijvers blijk geven van ‘goed literair gedrag’.5 Als hij Marsman kapittelt, dan is het precies omdat
de ontwikkeling in diens jongste werk moet worden uitgelegd als ‘een gebaar naar rechts, een
benauwd-zijn om het tijdelike, om de mening van de tijdgenoten wellicht, om de letterkunde zeker.’
(IV, 395) Onder druk van de kritiek, die hem hierom trouwens prijst,6 keert Marsman terug tot de
gevestigde orde en schrijft hij poëzie die beantwoordt aan de gangbare voorstellingen van wat goede
poëzie behoort te zijn en dan ook van een gunstig onthaal verzekerd is: ‘Een variante op de traditionele
poëzie en nog meer het aanvaarden van een bepaalde gevoelswereld, biedt alle garantiën.’ (IV, 395)
Een veel extremer geval dan
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6

IV, 531.
IV, 259. Zie in dit verband ook IV, 286; en Deel II. Hoofdstuk 2.2.
Zie in dit verband ook onze bespreking van ‘Het beroep van dichter’ (Deel II. Hoofdstuk 2.2.) en van ‘Modernistiese
dichters’ (Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.). Zijn minachting voor ‘het publiek’ spreekt ook duidelijk uit de circulaire voor
de door hem en Oscar Jespers geplande ‘groep van XII’: ‘Het publiek oordeelt niet, het aanvaardt’ (geciteerd in:
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 498). Zie ten slotte ook F. Francken, Paul van Ostayen voor en
na de oorlog, 166; en P.H. Dubois, Paul van Ostayen een groot lyricus.
Zie hierbij b.v. ook de brief van 28 december 1927 aan Du Perron (geciteerd in G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 954).
Over de opvattingen van de late Van Ostaijen over de kritiek als instituut zie met name de ‘Kareltje’-parabel uit de
notitie ‘Boerebedrog en realiteitzin’ (‘Self-defence’; IV, 334). Zie verder ook M. Tralbaut, Van Gogh-reflekties op
Van Ostaijen, 51; en Deel II. Hoofdstuk 2.2.
Van Ostaijen schrijft dan ook: ‘Dat Penthesileia zo zeer de geestdrift van de hollandse kritiek wist op te wekken,
ja zelfs van sommige kritici die, ik weet waarachtig niet om welke reden, in Holland als “nieuw” gelden, bevestigt
veeleer mijn mening dan wel anders’ (IV, 396).
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Marsman is echter de ‘publieke dichteres’ (IV, 312) Alice Nahon, die we gerust als Van Ostaijens
literaire tegenvoeter mogen omschrijven: waar Van Ostaijen wezenlijk door subversie wordt
gekenmerkt, is Nahon een en al conformisme. Zij beantwoordt perfect aan de voorstellingen die bij
het publiek leven van wat een schrijver behoort te zijn, in casu ‘aan bepaalde wetten van het intieme,
van het gevoelsmatige zoals het publiek zich behaagt deze te denken.’ (IV, 312) Zij levert geredelijk
al het ‘melodrama’ (IV, 313) en al de ‘sentimentele stereotiepen’ (IV, 313) waar het publiek om vraagt
- kortom, zij brengt ‘het gevoel voor bredere kringen’ (IV, 313). Van Ostaijen vindt bij Nahon dan
ook ‘een voorstelling die nooit boven gevoelsstereotiepen uitgaat en die steeds aksent legt op de plaats
waar een elk het verwacht en het dus ook met vreugde ontmoet.’ (IV, 314) Ook in de technische
uitwerking is er niets aan Nahons gedichten dat het publiek kan storen of verontrusten. Pure mechaniek:
‘het perfekte gemis aan ritme en [...] een in ‘t algemeen feilloze kadans: een tredmolen die “dichterlike
zielen” blijkt te behagen.’1
Doordat Van Ostaijen, de permanent subversieve en kritische ‘agitator’, weigert om ‘kunst voor
een publiek’ te maken en zich te conformeren aan de vigerende ‘lokale’ normen, veroordeelt hij
zichzelf tot een geïsoleerde outsiderpositie - een positie die hij zoals we hierboven hebben gezien (cf.
3.) zelf ten scherpste heeft aangevoeld en geanalyseerd.2 Net zoals vele andere avant-gardekunstenaars
is hij tegelijk economisch onrendabel en ideologisch onbruikbaar. Dat brengt hem in een situatie van
grote weerloosheid en marginaliteit. De late Van Ostaijen schrijft inderdaad ‘voor niemand’: het
publiek ‘begrijpt’ zijn werk niet, de kritiek verguist het en maakt het verdacht:
De gevestigde en gezetelde kritiek heeft tijdens zijn leven geen notitie van hem genomen,
en wanneer zij het wel deed, niet het minste geloof in hem gehad en steeds geweigerd
hem ‘au sérieux’ te nemen.3
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IV, 314. Van dezelfde strekking als de in deze alinea besproken uitlatingen is de volgende, weliswaar met de nodige
omzichtigheid te behandelen anekdote: wanneer Floris Jespers halfweg de jaren twintig om opportuniteitsredenen
‘kritiek- en publieksvriendelijker’ werk gaat schilderen, zou Van Ostaijen hem hiervoor veroordeeld hebben in
ongeveer deze bewoordingen: ‘Hij is nu de Alice Nahon van de schilderkunst geworden. Pol de Mont heeft op zijn
hoofd een wierookvat stukgeslagen omdat hij zijn ekspressionistische kap over de haag heeft gegooid!’ (M.Tralbaut,
Van Gogh-reflekties op Van Ostaijen, 47) Zowel de verwijzing naar Nahon als het prototype van de ‘artistieke
prostituee’ (‘publieke dichteres’) als de reeds van het Marsmanopstel bekende verwijten aan ‘medestanders’ die in
zijn ogen bezwijken voor de druk van kritiek en publiek, keren hier terug.
Zie hierover ook onder meer P. Hadermann, Het vuur in de verte, 109; id., Van Ostaijen et Apollinaire, 39; G.
Borgers, Epistolaire verkenningen, 641; Ph. Mertens, Paul van Ostaijen, promotor van de moderne schilderkunst,
94; H. Speliers, Het Zuid-Nederlandse poëtheoretische denken, 182; id., Een vermeende vriendschap, 523 en
534-535; R. Bloem, De witte regen van de verwondering; en Deel I. Hoofdstuk 4.2.
J. Muls, Een onuitgegeven gedicht van Paul van Ostayen, 49. Vergelijk hiermee: Deel I. Hoofdstuk 3.4. De
hier geschetste situatie stemt overigens geheel overeen met de situatie van de ‘ware dichter’ zoals die door
Van Ostaijen in ‘Het beroep van dichter’ wordt beschreven. (Cf. Deel II. Hoofdstuk 2.2.) Treffende
voorbeelden van Van Ostaijens afwijzing door de kritiek vindt men bij Borgers (Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 495). Zie verder ook F. Francken, Paul van Ostayen voor en na de oorlog, 166; A. Cornette,
Paul van Ostayen. - De bende van de stronk, 239; G. Burssens, Paul van Ostaijen zoals hij was en is, 230;
en J. Muls, Paul van Ostaijen en de stad, 28.
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Van Ostaijens werk van na de Sienjaal-tijd heeft hem zoals bekend weinig meer dan miskenning en
afwijzing opgeleverd. Aan zijn frustratie hierover heeft hij dan ook herhaaldelijk lucht gegeven, zoals
hier in ‘Self-defence’: ‘Daarom, Du Perron en Burssens, indien het ons welkom is onze lof zwart op
wit te lezen, laat ons elkaar loven, want het is nutteloos op andere lof te wachten.’ (IV, 338) Van deze
frustratie getuigt ook de bekende brief aan Du Perron van 28 december 1927, waar hij op de vaststelling
dat hij ook op Du Perrons steun en erkenning niet hoeft te rekenen, deze tot zichzelf gerichte
ironisch-gedesillusioneerde aansporing laat volgen: ‘vooruit dan maar, zonder supporters.’1
Zo manifesteert zich de ‘verheven’ offereconomie dan toch ook zeer concreet in Van Ostaijens
biografie: in de concrete maatschappelijke werkelijkheid heeft hij, ook als kunstenaar, geen enkele
status. In de plaats daarvan wordt hij afgewezen en gemarginaliseerd. In het geval van de late Van
Ostaijen kan daarbij geen sprake zijn van het bijna exhibitionistische verlangen naar het lijden en het
offer dat nog kenmerkend was voor de Van Ostaijen uit de Sienjaal-tijd.2 Het uitblijven van succes
en, wat voor hem veel belangrijker was, van de erkenning van zijn status als kunstenaar3 ervaart hij
als de volstrekt ongewenste consequenties van wat hij als de ‘integriteit’ van de kunstenaar beschouwt
- de weigering om zich te conformeren aan het ‘menselike’ en het ‘lokale’. Toch laat de
aansprekingskracht die de figuur Van Ostaijen nog steeds blijkt te hebben, zich ten minste gedeeltelijk
verklaren vanuit het hierdoor ontstane, soms tot mythische proporties aanzwellende ‘heroïsch-verheven’
beeld van hem als de in eenzaamheid gestorven, miskende en ‘onbegrepen’ avant-gardekunstenaar een kunstenaar die met uiterste consequentie en tegen zijn ‘natuurlijke interesse’ in gericht bleef op
het ‘andere’ en er daardoor zelf een ‘teken’ van werd.4
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G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 954. In verband met Van Ostaijens ‘miskenning’ zie verder ook:
ibidem 440, 460-461, 568-569, 708-709, 721-723, 852, 864 en 1041; id., Kroniek van Paul van Ostaijen, 115 en
127; P. Hadermann, Het vuur in de verte, 95; id. en J. Weisgerber, Expressionism in Belgium and Holland, 241; V.
Brunclair, In memoriam Paul van Ostayen, 145; F. Francken, Paul van Ostayen voor en na de oorlog, 166-167; W.
Rombauts, Paul van Ostayen en de openbare rust, 83; P. Joostens, Paul van Ostaijen herdacht, 20; G. Burssens,
Paul van Ostaijen zoals hij was en is, 226 en 229-230; J. Muls, Paul van Ostaijen en de stad, 28; A.M. Musschoot,
Poésie pure, 197; R. Bloem, De witte regen van de verwondering; en Ter inleiding 1.
Offermans merkt dan ook terecht op dat de ‘onmaatschappelijkheid’ van de late Van Ostaijen ‘niets ostentatiefs’
heeft, dit in tegenstelling tot de onmaatschappelijkheid van ‘de negentiende-eeuwse estheet’ en de
humanitair-expressionist, voor wie ‘de dichter iemand [is] die als persoon een exclusieve positie tracht in te nemen
door te pochen op oncontroleerbare, maar in elk geval exclusieve capaciteiten’ (Tegengif, 147).
Over Van Ostaijens streven naar ‘erkenning’ zie: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 503, 568-569,
724 en 877-878; G. Burssens, Paul van Ostaijen zoals hij was en is, 226; en J. Boyens, Het grafmonument van Paul
van Ostaijen, 96 en 99.
Tot gelijklopende conclusies waren we eerder al gekomen in Deel II. Hoofdstuk 2.4. Zie hierbij verder ook Deel I.
Hoofdstuk 3.4. en Hoofdstuk 4.2.
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Hoofdstuk 3. Twee Nagelaten gedichten: ‘Facture baroque’ en ‘Het dorp’
In dit laatste hoofdstuk willen we gedetailleerde lecturen ondernemen van twee van de Nagelaten
gedichten. Met die lecturen willen we aantonen dat Van Ostaijens ‘conceptie’ ook in zijn gedichten
tot uitdrukking komt. Voorts willen we onderzoeken op welke manieren die conceptie in de bewuste
gedichten wordt ‘gelokaliseerd’. Ten slotte gaan we ook in op de vraag waarom deze gedichten
‘verheven’ gedichten kunnen worden genoemd.
Men zal begrijpen dat we in dit toch al zeer omvangrijke proefschrift niet op de hele Nagelaten
gedichten zijn ingegaan. Zoals men zal merken vragen Van Ostaijens late gedichten om een zeer
nauwlettende ‘beluistering’, wat een ‘trage’ en geduldige bespreking noodzakelijk maakt. Daarom
beperken we ons in dit hoofdstuk tot aldus aangelegde besprekingen van ‘Facture baroque’ en ‘Het
dorp’. Wel hebben we geprobeerd om van deze lecturen ‘exemplarische’ lecturen te maken, door in
de loop van de uiteenzetting maximaal naar overeenkomsten of verschillen met andere Nagelaten
gedichten te verwijzen. Dat we ervoor gekozen hebben om precies op deze gedichten gedetailleerd
in te gaan, heeft hiermee te maken dat het om twee ‘rijke’ en complexe gedichten gaat, ook in die zin
dat zowel in ‘Facture baroque’ als in ‘Het dorp’ de verschillende strategieën die Van Ostaijen in de
Nagelaten gedichten hanteert om zijn ‘conceptie’ te ‘lokaliseren’, ook daadwerkelijk terug te vinden
zijn. Voorts is de combinatie van beide gedichten ook interessant, omdat ze allebei aan de problematiek
van de verhouding tussen de zinnelijkheid en het bovenzinnelijke refereren, maar daarbij duidelijk
verschillende accenten leggen.

1. ‘Facture baroque’
‘quelque chose, un sens, cherche à se phraser du côté de l'autre
et n'y parvient pas dans l'idiome de l'espace-temps.’1
‘Facture baroque’ werd, samen met vier andere gedichten van Van Ostaijen, voor het eerst gepubliceerd
in het oktobernummer van de jaargang 1926 van Vlaamsche Arbeid. De bewuste gedichten zijn, in
deze volgorde: ‘Geologie’, ‘Mythos’, ‘Facture baroque’, ‘Stilleven’ en ‘Loreley’, en ze staan in
Vlaamsche Arbeid verzameld onder de titel ‘Vijf gedichten’. Het is niet bekend of het initiatief om
de gedichten samen te publiceren, de volgorde waarin ze zijn afgedrukt en de keuze van de titel van
Van Ostaijen zelf dan wel van hoofdredacteur Jozef Muls afkomstig zijn.2 In elk geval heeft Hadermann
overtuigend aangetoond dat de bewuste gedichten ‘een zinvol geheel’3 vormen, doordat ze naar thema's
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J.-F. Lyotard, Le différend, 98.
Cf. hierbij G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 734; en P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 103 en
109.
P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 109.
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en motieven en in mindere mate ook naar de technische uitvoering een grote onderlinge verwantschap
vertonen. In onze lectuur van ‘Facture baroque’ zullen we dan ook meer dan eens verwijzen naar
parallellen en overeenkomsten met die andere ‘barokke’ gedichten. Voorts zullen we zoals
aangekondigd geregeld ook ingaan op andere Nagelaten gedichten, en in het bijzonder op de andere
gedichten die eveneens in 1926 werden gepubliceerd: ‘Melopee’, ‘Guido Gezelle’ en ‘Spleen pour
rire’. Ten slotte zullen we waar dat pas geeft ook verbanden leggen met oudere gedichten, met het
creatieve en kritische proza en een enkele keer ook met uitlatingen uit de correspondentie.

1.1. Van Ostaijens ‘conceptie’: de ‘metafysiese drijfveer’ en de ‘geste’ van het verhevene
Zoals we in Hoofdstuk 2.5.1. hebben gezien zegt Van Ostaijen te streven naar een gedicht waarin de
conceptie geheel ‘in het formele’ wordt ‘opgelost’ - waarin zij ‘trilt, zonder dat zij nomineel zij
uitgesproken’ (IV, 329). Als belangrijkste middel daartoe beschouwt hij de muzikaliteit, die de
‘voorstelling’ van de dichter door middel van een specifieke ritmisch-fonetische orkestratie moet
‘verklanken’. Zo schrijft hij in een brief aan Du Perron over ‘Melopee’:
ik [probeer] bijna zuiver ritmies-muziekaal [...] te zijn, d.w.z. dat ik probeer de opvatting
alleen door het ritme te doen spreken. (b.v. de oneindige moeheid wordt in ‘Melopee’
niet uitgesproken, niet geavoueerd; zij klinkt er alleen in).1
Wie ‘Facture baroque’ leest, zal echter snel tot de vaststelling komen dat Van Ostaijen in dit gedicht
- zoals trouwens de meeste andere Nagelaten gedichten, inclusief ‘Melopee’ - ook nog met andere
middelen werkt om zijn ‘opvatting’ tot uitdrukking te brengen. Deze middelen, waar we in 1.2.
uitgebreider op zullen ingaan, leiden doorgaans tot een ‘directere’ uitdrukking van de conceptie. Toch
zijn ook zij nooit van die aard dat zij de conceptie zonder meer ‘avoueren’.
Daarom is de uiteenzetting die we in dit punt over ‘Facture baroque’ zullen houden, enigszins
hachelijk. Zij formuleert immers direct en expliciet wat in de gedichten slechts indirect en onderhuids
- ‘als de blauwe ader onder gladde, gave huid’ (IV, 330) - tot uitdrukking komt. Als we toch tot deze
gewelddaad durven over te gaan, dan alleen omdat we ‘Facture baroque’ hier nadrukkelijk willen
lezen in het ruimere kader van Van Ostaijens conceptie zoals we die in eerdere hoofdstukken hebben
leren kennen. Dit zal ons meteen toelaten om aannemelijk te maken dat Van Ostaijen zijn ‘conceptie’,
die hij elders min of meer direct uitspreekt, in verhulde vorm2 ook in de poëzie tot uitdrukking brengt.

1
2

Brief van 30 december 1927. (Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 966)
Herinneren we hierbij aan Van Ostaijens vergelijking van de ‘conceptie’ met het eerste deel van een werk in twee
delen, waarvan alleen het tweede deel (de ‘formele lokalisatie’) werd gepubliceerd. (Cf. hierbij Hoofdstuk 2.5.1.)
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Het onderwerp van de eerste hoofdzin van ‘Facture baroque’ is ‘het verlangen der mensen’ (v. 10).
De formulering is significant: het verlangen is niet ‘een’ maar ‘het verlangen’ - een verlangen dat
zeer wezenlijk is, dat de mens maakt tot wat hij is en dus tot zijn natuur behoort. Bovendien gaat het
Van Ostaijen niet om een particulier, ‘lokaal’ verlangen - ‘het verlangen van (sommige) mensen’ maar om ‘het verlangen der mensen’, d.i. het verlangen van alle mensen. Zoals Brueghel volgens
Van Ostaijen geen individuen of lokaal-temporeel bepaalde ‘types’ (de Vlaamse mens van de zestiende
eeuw, bijvoorbeeld) wilde uitbeelden, maar enkel het ‘mensegeslacht’ (IV, 344) als zodanig, zo ook
is Van Ostaijen niet geïnteresseerd in de uitdrukking van persoonlijke anekdotiek, stemmingen of
gevoelens of van gegevens die eigen zijn aan een bepaalde tijd of plaats. Zijn belangstelling gaat
enkel uit naar het menselijke ‘noodlot’ (IV, 346) zonder meer. Dit maakt dat de ruimte in zijn late
gedichten evenmin als de ruimte bij Brueghel de ‘natuurlike ogeruimte wil benaderen’ (IV, 346),
maar als een ‘kosmiese ruimte’ moet worden opgevat. De mensen die erin optreden, zijn
ontindividualiseerde, aan tijd en ruimte ontheven ‘Elckerlycs’ - anonieme ‘poppen’1. Wat Van Ostaijen
in de volgende passage over de mensen bij Brueghel schrijft, geldt dan ook mutatis mutandis voor
de mensen die in zijn eigen late gedichten verschijnen:
Niet toevallige silhouette is het kontour maar uitdrukkingswaarde van een verstarren
binnen een mythies gebaar, tot de figuur in het tijdeloze verstijft. De silhouette van Br.
is huls die het innerlikste uitdrukt: hij behuist de mensen binnen éen verstarring, eens en
voor altijd.2
Over dit ‘verlangen der mensen’ wordt gezegd dat het ‘soms zo hoog uitslaat’3 dat het hen ertoe aanzet
om het land te verlaten en een zeereis te ondernemen. Het doel van die reis is een plek ‘geenzijds der
zinnekim’ (v. 19). Dit roept natuurlijk direct onze moeizame Kantexplicaties uit Deel II en uit het
vorige hoofdstuk in gedachten. Die hadden ons geleerd dat de kennis van de mens volgens Kant - en
met Kant ook de Van Ostaijen van na 1922-1923 - beperkt is tot wat ‘deeszijds der zinnekim’ ligt,
maar dat dit ‘kritische’ bewustzijn ons er niet van kan weerhouden om toch naar kennis van het
bovenzinnelijke - het ‘vaderland van het volmaakte weten’4 - te verlangen.5 ‘Soms’ (v. 1) wordt dit
verlangen zo sterk dat wij

1

2
3

4
5

Vergelijk hiermee: IV, 345. In onze bespreking van ‘Modernistiese dichters’ hadden we gezien dat Van Ostaijen
waarderend over de naar ‘anonimiteit’ strevende Gogol schrijft dat hij in zijn werk ‘van een persoon een pop’ maakt.
(Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 4.2.1.) We hebben er daarbij ook op gewezen dat in ‘Intermezzo’ wordt gesuggereerd
dat ook het personage nr. 200 uit ‘Het gevang in de hemel’ als zo'n ‘pop’ bedoeld was.
IV, 346. Het verband tussen het ‘mythische’ en het streven naar ontindividualisering dat we eerder al in het
derde Campendonkopstel hadden aangetroffen (cf. Deel II. Hoofdstuk 5.1.), keert dus ook hier terug.
Cf. v. 10. Hadermann wijst erop dat Van Ostaijen in ‘Breugel’ een sterk gelijkende formulering gebruikt. Van
Ostaijen heeft het daar over diegenen die ‘na het Breugel-gebeuren [...] vervuld [zijn] met de maanroep van het
eeuwige’ (IV, 341) en bij wie, daardoor, ‘de vonk reeds hoog sloeg toch’ (IV, 341; mijn cursief). Zie hierbij P.
Hadermann, Vanitas en Loreley, 106.
IV, 373. Ook Hadermann ziet in het ‘verlangen’ uit ‘Facture baroque’ ‘het heimwee naar de “vaderstad”’ (Vanitas
en Loreley, 111), waar we in Hoofdstuk 2.1. uitgebreid op zijn ingegaan.
Zo stelt Van Ostaijen in de opstellen dat het ‘weten om de hopeloosheid’ (IV, 260) van het verlangen naar absolute
kennis ‘verder op het imperatieve zonder invloed blijft.’ (IV, 260; zie hierbij Hoofdstuk 2.1.)
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(‘de mensen’) proberen om het ook daadwerkelijk te realiseren. Het verlangen wordt dan met andere
woorden de motivatie van ons handelen: de ‘metafysiese drijfveer’. De beweging waartoe deze drijfveer
ons aanzet, is de ‘geste’ van het verhevene - een ‘reiken’ dat nooit een ‘bereiken’ wordt.1 Die beweging
wordt hier symbolisch voorgesteld als de reis van de ‘boot’ (v. 11) van ‘de mensen’ naar ‘de kim’:
wie zich in de richting van de horizon beweegt moet ervaren dat die steeds terugwijkt.2 De suggestie
dat het reisdoel onbereikbaar is, wordt trouwens nog versterkt door de mededeling dat het zich niet
alleen ‘over de kim’ (v. 15) bevindt, maar ook nog eens op de bodem van de oceaan (‘gekelderd’ (v.
15)) ligt.3 Het doel is met andere woorden niet alleen onbereikbaar ver, maar ligt bovendien ook in
een onbereikbare diepte: ‘Diepste verte/ verste diepte’4. Bovendien zijn de mensen allerminst adequaat
toegerust om zo'n ambitieuze onderneming aan te vatten: ze beschikken slechts over een ‘nederige
boot’ (v. 11). Ze zijn er dan ook toe gedoemd om ‘van een kale reis thuis te komen’.5
Door te aanvaarden dat aan onze kennis een niet te overschrijden grens is gesteld, geeft Van Ostaijen
ook in ‘Facture baroque’ blijk van zijn lucide, ‘kritische’ nuchterheid. Hij weet dat de hoop op absolute
kennis die ons drijft een illusie is - een ‘waan’6 - en geeft toe

1

2
3

4

5

6

Zoals we reeds in Hoofdstuk 2.1. hadden opgemerkt keert deze ‘geste’ in de Nagelaten gedichten geregeld en in
verschillende gedaanten terug. Zo bijvoorbeeld in ‘Geologie’, waar sprake is van een vruchteloos zoeken van ‘het
lood’ naar ‘de groene wier en de koraalrif’ en van het ‘jagen’ van een ‘dier’ naar ‘een gedachte vrede’. Dat ‘dier’
keert uiteindelijk onverrichterzake terug: het vindt ‘aan zijn blinde vingers [...]/ alleen het herhalen van het gedane
doen’ (II, 216; zie hierbij ook P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 105). In ‘Haar ogen of de goed gebruikte wensvorm’
moet de ‘ik’ tot de vaststelling komen: ‘Ik vat nooit de vlam van het vuur in de verte’ (II, 198; zie ook P. Hadermann,
Het vuur in de verte, XI). De slotstrofe van ‘Jong landschap’ luidt: ‘Over de randen van mijn handen/ tasten mijn
handen/ naar mijn andere handen/ onophoudelik’ (II, 230; zie hierbij ook W. Kusters, Over de randen van mijn
handen, 94). En in ‘Polonaise’ ‘grijpen’ handen, maar blijken aan het eind van het gedicht ‘Twee handen in het
lege’ te zijn. (II, 232; zie hierbij ook P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 105; id., De modernistische doorbraak,
317; en W. Kusters, o.c., 94) In zijn inleiding op een Engelse vertaling van de Nagelaten gedichten stelt Beekman
dan ook terecht: ‘One of Van Ostaijen's most persistent images is that of a hand reaching out and finding nothing’
(Foreword, 13; zie ook id., Blue Skiff of the Soul, 110; en id., The Universal Hue, 57).
Zie hierbij ook E.M. Beekman, Blue Skiff of the Soul, 114.
En wie ‘Geologie’ leest kan nooit erg optimistisch zijn over de bereikbaarheid van de zeebodem, getuige de moedeloze
vraag: ‘Wanneer vindt het blauwe lood/ in de blauwe zee/ de groene wier/ en de koraalrif’ (II, 216): ‘The answer
is, of course, never.’ (E.M. Beekman, The Universal Hue, 57)
II, 215. De verzen zijn afkomstig uit ‘Guido Gezelle’. Zie in dit verband ook Kusters: ‘In Van Ostaijens late gedichten
vindt men nogal wat regels die te maken hebben met noties als “diepte” en “verte” en een soort van metafysische
ruimte suggereren’ (Over de randen van mijn handen, 94).
Dit is trouwens ook in ‘Geologie’ het geval. Beekman schrijft over dit gedicht dan ook: ‘this diving for knowledge
comes up empty-handed.’ (The Universal Hue, 55) Ditzelfde vruchteloze ‘reiken’ keert verder onder meer ook terug
in ‘Haar ogen of de goed gebruikte wensvorm’: ‘wanneer het “ik” actief wil optreden om aan zijn geheimzinnige
roeping te gehoorzamen en de verre reis gaat ondernemen, faalt het voor het besef van het onbereikbare.’ (P.
Hadermann, Het vuur in de verte, XI)
v. 13. In ‘Geologie’ (II, 216) gebruikt Van Ostaijen het woord ‘wanen’ voor het ‘jagen’ van het ‘dier’. Ook hier is
het doel dus illusoir, wat nog eens wordt onderstreept doordat Van Ostaijen het nadrukkelijk als ‘een gedachte
vrede’ omschrijft - een vrede die enkel als een hersenschim, een ‘idee’, bestaat. Het woord ‘waan’ komt ook voor
in ‘Avondgeluiden’, en niet toevallig precies daar waar Van Ostaijen een kortstondig moment evoceert waarin het
‘andere’ tot een ‘gij’ lijkt te spreken: ‘dan hoort gij alles stille waan/ van verre maanfonteinen zijpelt plots water’
(II, 238). Herinneren we ten slotte ook aan onze bespreking van ‘Aquarel’, waar we onder meer bij deze passage
waren blijven stilstaan: ‘Toch dat spijts zwakte het oproer is. Dat mijn vingers even mochten trillen, kort, in de
waanvoorstelling labiel te zijn en op weg naar het verwezenliken van hun begeerte.’ (III, 99; mijn cursief; zie hierbij
ook Hoofdstuk 2.1.)
Terecht stelt Van Aart dat het woord ‘waan’ bij de late Van Ostaijen niet noodzakelijk een negatieve bijklank heeft:
de ‘waan’ is iets wat vanuit het standpunt van het (gezond) verstand een begoocheling is, iets dat ‘niet bestaat’.
Daarbij moeten we echter in gedachten houden dat Van Ostaijen, zoals we herhaaldelijk hebben gezien, juist erg
geïnteresseerd is in wat aan de legislatuur van het verstand ontsnapt. Precies de ‘waan-zin’, de ontwrichting van
het verstand, kan ons toelaten dat domein te benaderen. Cf. hierbij J.C. van Aart, Kleursynesthesieën in het werk
van Paul van Ostaijen, 93.
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dat niemand het ‘geenzijds’ kan kennen: ‘Geen kent het S.O.S.-gesein geenzijds der zinnekim’1. Zoals
gezegd onderschrijft Van Ostaijen echter tegelijk ook de kantiaanse bewering, ‘dass die menschliche
Vernunft [...] einen natürlichen Hang habe, diese Grenze zu überschreiten’2. Zijn sympathie gaat zelfs
juist uit naar diegenen die tegen beter weten in ‘tegen de grens aanlopen’ of, met de metafoor die we
in Hoofdstuk 2.1. hebben gebruikt, ‘aan de tralies rukken’.3 De resulterende beweging wordt
gekenmerkt door de ons intussen welbekende ‘doelmatige ondoelmatigheid’.4 Enerzijds gaat ze in
tegen alle gezond verstand en daarmee ook tegen alle ‘natuurlijke interesse’: niet alleen kan ze nooit
tot enig ‘resultaat’ leiden, bovendien kan ze ook gevaarlijk zijn, wat valt op te maken uit het feit dat
de mensen ‘ter zee gaan’ (v. 12) in een niet echt zeewaardig vaartuig: ‘de nederige boot’ (v. 11).
Anderzijds is het voltrekken van deze beweging de enige manier om het (weliswaar onherroepelijk
onbereikbare) perspectief van een met het ideële verzoende werkelijkheid ten minste ‘in de geesten’
levendig te houden.5
De belangrijkste beweging die in dit gedicht wordt opgeroepen, is dus een ‘agiteren’ op de grens
tussen het zinnelijke en het bovenzinnelijke - een opstijgen (‘hoog uitslaan’) en

1
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5

v. 19. Dit ‘kritische’ inzicht in de begrensdheid van onze kennis keert ook terug in andere gedichten die in 1926
werden gepubliceerd. Zo eindigt de eerste strofe van ‘Spleen pour rire’, die was begonnen met de betoverende
beschrijving van een ‘meisje’ in een wonderlijk-exotische omgeving - een beschrijving die qua sfeer trouwens
herinnert aan vv. 2-9 van ‘Facture baroque’ - met de abrupte en ontnuchterende mededeling: ‘dit pampeluner meisje
dat te Honoloeloe woont/ ken ik niet’ (II, 214; mijn cursief). Vergelijk hiermee, uit ‘Geologie’: ‘gij weet niet/ of
het eiland van de sterren is daarboven/ gij weet niet/ of het eiland aan de aardas is’ en ‘Moest dit zinken langs uw
ogen zijgen gij kende niet/ een groter leegheid’ (II, 216-217; mijn cursief). En op de beschrijving van een reeks
‘unheimliche’ verschijnselen in ‘Mythos’ laat Van Ostaijen de laconieke vaststelling volgen: ‘en gij weet niet/ wat
dit beduidt’ (II, 218; mijn cursief). Zelfs het slotvers van ‘Melopee’ wijst in dezelfde richting. ‘Melopee’ sluit
immers af met de vraag: ‘Waarom schuiven de maan en de man getweeën gedwee naar de zee’ (II, 213). Het
verwachte antwoord is allicht: ‘ik weet het niet’.
KdrV A 642/B 670. Zie verder ook KdrV A 796/B 824. Het ‘verlangen’ hoort dus bij de natuur van de mens en
kan bijgevolg inderdaad als ‘het verlangen der mensen’ worden omschreven. Om dezelfde reden kan ook van ‘een
oude waan’ (v. 14) worden gesproken - een ‘waan’ die de mensen altijd al heeft gekenmerkt. In overeenstemming
hiermee spreekt Van Ostaijen in ‘Geologie’ van ‘een wanen in duizend duizendjarige sellen’ (II, 216).
Zie hierbij Hoofdstuk 2.1.
Herinneren we hierbij b.v. aan het ‘gebaar’ van Anaïs (cf. Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.), of aan het tot mislukken
gedoemde streven van de vingers uit ‘Aquarel’ (cf. Hoofdstuk 2.1.). Ook Beekman wijst op het paradoxale karakter
van de beweging in ‘Aquarel’: ‘Despite defeat, their dream had its purpose.’ En verder: ‘The fingers dream an
impossible dream, yet they cannot be forced by the dictatorial eyes to relinquish this dream, or prevent them from
their futile attempt at realization.’ (Homeopathy of the Absurd, 146) Zoals we hebben gezien legt Beekman daarbij
zelf het verband met de Nagelaten gedichten: ‘The desire to penetrate into a paradigmatic realm and the knowledge
of perpetual failure which, nevertheless, cannot kill the urge to try, is a theme basic to most of Van Ostaijen's later
poetry’ (ibidem 147; cf. ook Hoofdstuk 2.1.).
Dit brengt ons trouwens andermaal tot de vaststelling dat het harmoniestreven, het streven naar eenheid en verzoening,
ook bij de late Van Ostaijen het fundamentele streven blijft, zij het dat het voortaan verbonden wordt met het lucide
inzicht in de onvervulbaarheid van dat streven.
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weer terugvallen, het optimistische ‘heen’ van ‘der beständige Hang’ (KdrV A 709/B 737) naar het
onbereikbare en het pessimistische ‘weer’ van de onoverwinnelijke ‘Zwang’ (KdrV A 709/B 737),
die de ‘Hang’ steeds weer fnuikt. De hieruit resulterende onoplosbare spanning tussen verlangen en
frustratie,1 die ook vele andere Nagelaten gedichten kenmerkt,2 is de spanning van het verheven
gevoel. Ze heeft dezelfde structuur als de verheven ‘suspens’ tussen de ‘bevlogenheid’ van het streven
om het onpresenteerbare te presenteren en de ‘nuchterheid’ van het inzicht in de onvermijdelijke
mislukking van dat streven. Om beurten haalt een van beide ‘momenten’ de overhand. De ‘optimistische
expansie’3 loopt telkens weer uit in het besef van de fundamentele ontoereikendheid en futiliteit van
alle menselijk streven4 - een besef van de ijdelheid (de vanitas5) van de pogingen van de mens om het
goddelijke te bereiken. Het verlangen houdt daarmee echter niet op te bestaan. De formulering van
‘Facture baroque’ suggereert dat het permanent aanwezig is, zij het meestal alleen maar sluimerend,
als een smeulend vuur. Wordt het sterk genoeg, dan kan het opnieuw een ‘hoog uitslaande’ brand
worden - aanleiding geven tot een nieuwe expansieve beweging, die dan weer gefnuikt zal worden,
en zo voort.6 Telkens weer zal de mens proberen om het absolute in zijn greep te krijgen, ‘spijts alles’.7
Dit brengt ons bij een van de meest intrigerende vragen die dit gedicht opwerpt. Wellicht het sterkst
beklemtoonde woord in ‘Facture baroque’ is het woord ‘soms’: het wordt drie keer herhaald, het staat
telkens vooraan in het vers en aan het begin van een syntactische eenheid. Het eerste ‘soms’ staat
zelfs helemaal geïsoleerd: het is het enige woord in v. 1, en wordt afgesneden van de eigenlijke
hoofdzin door een ingewikkelde bijstelling (vv. 2-9) die de betekenis van ‘soms’ nader specificeert
- of lijkt te specificeren. Pas na die bijstelling vernemen we wat er ‘soms’ gebeurt: ‘soms slaat het
verlangen der mensen zo hoog uit’ (v.

1

2
3
4
5

6

7

In overeenstemming hiermee stelt Hadermann dat ‘Facture baroque’ ‘in zijn op- en neerdeinende structuur een
labiel evenwichtstadium [sic] [vertoont] waarbij het verlangen en het besef van de vanitas tegen elkaar opwegen
en in voortdurende wisselwerking staan.’ (Vanitas en Loreley, 109)
Zie in dit verband ook E.M. Beekman, Introduction, xiii; R. Bloem, De witte regen van de verwondering; en Deel
II. Hoofdstuk 3.3. en Hoofdstuk 4.2.3.
P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 105.
Cf. hierbij E.M. Beekman, The Universal Hue, 55 en 57.
Zie hierbij ook Hadermann, die eveneens wijst op ‘de ijdelheid die het menselijke streven aankleeft’: ‘niet toevallig
wordt waan als in Ecclesiastes driemaal herhaald: “vanitas vanitatum et omnia vanitas”.’ (Vanitas en Loreley, 105;
zie verder ook ibidem 109 en 112; ‘waan’ komt overigens viermaal voor) In veel Nagelaten gedichten is dit
vanitasbesef nog veel nadrukkelijker aanwezig. Het resulteert dan vaak in een ‘moedeloosheid “zum Tode”’ (L.
Wenseleers, Paul van Ostaijen en zijn lyriek, 47), die het gevolg is van het bewustzijn van de zinloosheid en
absurditeit van het menselijke streven. Het is deze ‘vermoeidheid’ die ‘verklankt’ wordt in ‘Melopee’. (Zie hierbij
ook E.M. Beekman, Foreword, 13) Over het vanitasbesef in andere Nagelaten gedichten zie voorts ook: E.M.
Beekman, Blue Skiff of the Soul, 114; en id., The Universal Hue, 57.
Dezelfde circulus vitiosus, het eeuwige ‘herhalen van het gedane doen’ (II, 217), is zoals we hebben gezien ook
een belangrijk motief in het late creatieve proza. Zie hierbij E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 139 en
142; en Hoofdstuk 2.1.
Naar aanleiding van ‘Geologie’ omschrijft Beekman het zoeken naar het absolute dan ook als ‘an endless task’ (The
Universal Hue, 57). En bij het slotvers van ‘Haar ogen of de goed gebruikte wensvorm’ (‘Ik vat nooit de vlam van
het vuur in de verte’ (II, 198)) merkt Hadermann op: ‘De dichter zegt niet dat hij de vlam niet vat, maar wel nooit.
En juist door dit overtreffen van de negatie wordt de moedeloosheid overwonnen. “Nooit” wijst op de veelvuldigheid
der pogingen, op het onverpoosde herhalen van een Sisyfusbeweging die ondanks alles telkens met hernieuwde
hoop en kracht wordt uitgevoerd.’ (Het vuur in de verte, XI)
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10) dat zij ‘ter zee gaan’ (v. 12). De vraag luidt dan: wanneer wordt ‘het verlangen’ zo intens dat ze
ons kritische bewustzijn overstemt en ons ertoe aanzet om te proberen het absolute te bereiken? Wat
is daarvoor nodig? Misschien brengt de inhoud van de bijstelling ons wel dichter bij een antwoord.
‘Soms’ is volgens die bijstelling het moment waarop ‘de boten van hun zinnen’ (v. 2) op een hindernis
stoten (‘sloegen’ (v. 2)). Het vreemdsoortige obstakel waar ze tegen aan slaan, is ‘de deinende rotswand/
van een reuk’ (vv. 3-4). Het woord ‘rotswand’ roept enerzijds de suggestie op van een niet te
overschrijden grens. Anderzijds wordt van de rotswand (of de reuk waar hij een metafoor van is)
gezegd dat hij ‘openstaat’ (v. 4) op een ‘wonderlike’ (v. 5) wereld. Hier stoten we op een paradox
die we al herhaaldelijk in Van Ostaijens late werk hebben ontmoet: precies de acuut wordende ervaring
van de begrensdheid van onze zintuiglijke vermogens laat het verlangen naar wat aan de ‘andere kant’
van die grens (de ‘zinnekim’) ligt ‘hoog uitslaan’. De ‘negatieve’ ervaring van de begrensdheid van
het kenbare is immers onlosmakelijk verbonden aan de ‘positieve’ ervaring ‘qu'il y a de
l'imprésentable’. Het verlangen wordt dus, paradoxaal genoeg, verhevigd door de ervaring van een
niet te overwinnen ‘weerstand’.1
Kunnen we het bovenzinnelijke niet kennen, dan kunnen we het wel ervaren. Deze ervaring is geen
aangelegenheid van het verstand, ons kenvermogen, waarvan het domein immers beperkt is tot de
empirie: ‘Geen kent het S.O.S.-gesein geenzijds der zinnekim’2. Ze ‘signaleert zich’ alleen in een
ontvankelijkheid die aan het verstand voorafgaat, wat impliceert dat het hier om een ‘esthetische’
ervaring moet gaan. Om deze ervaring mogelijk te maken is de momentane uitschakeling vereist van
onze andere vermogens3 ten voordele van die ‘primaire’ receptiviteit. Wanneer Van Ostaijen stelt
‘dat aan de boôm van onze ziel er sprieten steken/ die alleen het trillen vatten/ van gene zijde’ (vv.
20-22), verwijst hij dus naar die primaire ontvankelijkheid (‘sprieten’) die niets met onze
‘oppervlakkige’ kennisverwerving, en dus niets met onze zintuigen en ons verstand, te maken heeft,
maar letterlijk veel ‘fundamenteler’ is: ze moet, zoals de kantiaanse reflexiviteit en het freudiaanse
onderbewuste, in het ‘diepste’ (op de ‘boôm’) van onze ‘ziel’ worden gezocht.
Voor de ervaring van het bovenzinnelijke hebben we dus een soort van ‘zesde zintuig’ nodig. Van
Ostaijen beschrijft de genoemde ervaring in ‘Facture baroque’ trouwens herhaaldelijk in termen van
een zintuiglijke gewaarwording - waarbij hij er overigens telkens zorg voor draagt duidelijk te maken
dat het niet om een zintuiglijke gewaarwording in de gebruikelijke zin van het woord gaat. Zo worden
onder meer opgeroepen: de visuele ervaring van wat wel een wonderlijke fata morgana lijkt, het ruiken
van een vreemdsoortige ‘reuk’ (v. 4) en van de ‘walm’ van ‘de wijn van deze waan’ (v. 17), en het
horen van een ‘S.O.S.-gesein’4 dat ons de lokroep van het geenzijds laat vernemen.1 Deze metaforiek
mag ons niet

1
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Dit is trouwens een zeer ‘kantiaanse’ gedachte. In Deel II. Hoofdstuk 2.4. hadden we erop gewezen dat een object
als des te verhevener wordt beoordeeld naarmate het ons scherper de begrensdheid van onze zinnelijke vermogens
laat ervaren.
v. 19. Mijn cursief.
In een korte bespreking van ‘Geologie’ omschrijft Kusters deze vereiste als de noodzaak tot ‘ontlediging van het
bewustzijn’ (Over de randen van mijn handen, 94).
v. 19. Om een ‘S.O.S.-gesein’ op te vangen is trouwens ook een daartoe geëigend ‘instrumentarium’ vereist: een
antenne en een radio-ontvanger, zonder dewelke we ons van het gesein nooit bewust zouden kunnen worden.
Een dergelijke ‘lokroep’ weerklinkt ook elders in Van Ostaijens late werk. Herinneren we in dit verband aan ‘de
maanroep van het eeuwige’ (IV, 341) die in ‘Breugel’ ter sprake komt. In ‘Guido Gezelle’ gaat het om ‘stemmen
van elzekoningen’ (II, 215). De lokroep neemt meermaals de gedaante aan van een ‘sirenenzang’, zodat we met
betrekking tot Van Ostaijens werk van een werkelijk ‘Loreley’-motief kunnen spreken. Op dit motief zullen we
verderop nader ingaan.
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misleiden: de ontvankelijkheid die hier beschreven wordt, is geen zintuiglijke maar een ‘esthetische’
ontvankelijkheid. De ervaring waarvoor deze receptiviteit ‘openstaat’, moet dan wel de ervaring van
het verheven gevoel zijn. Het is immers in het verheven gevoel dat het bovenzinnelijke zich ‘esthetisch’
signaleert.
Bij dit alles zijn we nog niet ingegaan op de mysterieuze laatste regels (vv. 23-24) van ‘Facture
baroque’. Genoemde regels staan duidelijk enigszins apart van de rest van het gedicht: niet alleen
geeft de hoofdletter aan dat een nieuwe eenheid begint, bovendien wijken deze verzen zoals we
verderop zullen zien formeel duidelijk van de eerdere verzen af. Voorts blijkt ook de ‘nautische’
beeldspraak die de rest van het gedicht domineert, geheel verdwenen te zijn. Weliswaar zijn er nog
enige elementen van continuïteit: het ‘Soms’ in beginpositie, dat het ‘Soms’ uit vv. 1 en 10 echoot,
en de woorden ‘drang’ en ‘droom’, die lijken terug te verwijzen naar het ‘verlangen’ (v. 10) naar de
‘droomwereld’ van het ‘geenzijds’. Dit kan niet beletten dat deze verzen de lezer weinig houvast
bieden. In elk geval blijken ze ook andere commentatoren van dit gedicht de nodige kopbrekens te
hebben bezorgd. Allerminst overtuigend is de lezing van Borgers, volgens wie Van Ostaijen hier
suggereert dat ‘de lyrische drang [...] er soms in slaagt de grens tussen de zintuigelijke en de
buitenzintuigelijke wereld op te heffen’2. Als dat werkelijk zo zou zijn, dan zouden de slotregels op
een toch wel merkwaardige manier in tegenspraak zijn met de rest van het gedicht, waar Van Ostaijen
juist met grote nadruk de radicale gescheidenheid van beide domeinen en de futiliteit van alle
menselijke streven om die gescheidenheid op te heffen beklemtoont. Hadermanns eerste voorstel om
deze verzen te lezen is dan plausibeler:
Natuurlijk is misschien zelfs dat gesein een ‘waan’, een illusie. Deze wordt echter zo
intens beleefd dat ze soms, in zeldzame, begenadigde ogenblikken, gestalte krijgt terwijl
het subjekt ervan extatisch vervluchtigt: de droom wordt gestalte en het lichaam wordt
droom.3
Inderdaad zouden deze laatste verzen heel goed kunnen handelen over de (uiteraard louter subjectieve)
ervaring van een ‘unio mystica’ - de extase waarin ons verlangen naar het ‘andere’ (onze ‘droom’)
een ‘gevoelde’ vervulling (een ‘gestalte’) krijgt en wijzelf als empirisch subject (‘lichaam’) worden
uitgewist en in de ‘droom’ opgaan. Toch voelen wij meer voor Hadermanns tweede lezing, die in
deze slotverzen een allusie ziet op ‘de dichterlijke creatie’4. Deze lezing laat zich immers het beste
in overeenstemming brengen met onze bevindingen uit Deel II en uit het vorige hoofdstuk. We hebben
‘Facture baroque’ tot dusver gelezen als de verhulde uitdrukking van Van Ostaijens opvattingen over
de ‘metafysiese drijfveer’ en de ‘verheven’ praxis waartoe zij motiveert. Nu weten we uit Deel
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G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 737.
P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 106.
P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 112n.
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II en uit het vorige hoofdstuk dat Van Ostaijen de ‘metafysiese drijfveer’ als de motivatie van de
‘ware’ kunst beschouwt. Vanuit deze wetenschap zouden we de slotverzen kunnen lezen als een
verwoording van Van Ostaijens artistieke ideaal. Parafraserend: ‘Soms zet de ‘metafysiese drijfveer’
(‘de drang’) de kunstenaar ertoe aan om vanuit zijn verlangen naar het presenteren van het
bovenzinnelijke (‘de droom’) een kunstwerk te scheppen en doet het resulterende kunstwerk (‘het
lichaam’) de ontvanger ervan ‘aankloppen aan de poort van de uiteindelike vaderstad’1.’ Het opvallende
chiasme (‘[...] droom [...] gestalte’ / ‘[...] lichaam droom’) van deze slotverzen zou dan de cyclische
natuur kunnen onderstrepen van het artistieke proces: het metafysische verlangen motiveert de
kunstenaar tot het scheppen van een kunstwerk, en als het goed is roept dat kunstwerk in de recipiënt
hetzelfde verlangen wakker. Het ‘Soms’ zou dan kunnen aangeven dat het hier om een optimum gaat,
dat lang niet altijd wordt bereikt: vereist zijn de juiste ‘conceptie’ - de conceptie die gekenmerkt wordt
door de ‘drang’ naar het bovenzinnelijke - en een adequate ‘lokalisatie’ van die conceptie. Behalve
door eerdere bevindingen lijkt deze lezing ook te worden ondersteund door het in hetzelfde jaar als
‘Facture baroque’ gepubliceerde ‘Guido Gezelle’. De bewondering van de late Van Ostaijen voor
Gezelle is bekend, en we mogen dan ook aannemen dat Gezelles poëzie in Van Ostaijens ogen het
zo-even beschreven ‘optimum’ ten minste benadert. ‘Guido Gezelle’ zou dan kunnen worden gelezen
als een evocatie van Gezelles zich primitief-organisch ontwikkelende, uit de overgave aan de ‘genade’
ontstane gedichten: ‘Plant/ fontein/ scheut die schiet/ straal die spat/ tempeest over alle diepten/ storm
over alle vlakten’2. De resulterende gedichten zijn als ‘wilde rozelaars’ - in alle vrijheid, wars van
elke extrinsieke, vooraf gegeven ‘regel’ opgeschoten bloeiende planten. Deze rozelaars geven blijk
van dezelfde onstuimige, ‘stormachtige’ (‘tempeest’) kracht als die waaruit ze zijn ontstaan: ook zij
zelf ‘waaien’. Bovendien is deze kracht ‘ontsluierend’: ze ‘waaien’ iets ‘bloot’.3 Wat ontsluierd wordt,
wat ‘hoorbaar’ gemaakt wordt, zijn ‘stemmen van elzekoningen’ - of, in termen van ‘Facture baroque’:
‘S.O.S.-gesein geenzijds der zinnekim’. Het gezelliaanse gedicht, dat ontstaat uit een ‘vervuld-zijn
door het onzegbare’, slaagt er aldus in om dit ‘vervuld-zijn’ op de lezer over te dragen. Kortom, in
de poëzie van Gezelle ‘dringt de drang de droom tot een gestalte/ en wordt het lichaam droom’.

1.2. De ‘lokalisatie’ van de ‘conceptie’: muzikaliteit, symboliek en intertekstualiteit
In 1.1. hebben we ‘Facture baroque’ gelezen in het licht van Van Ostaijens conceptie zoals we die in
Deel II en het tweede hoofdstuk van Deel III hebben gereconstrueerd aan de hand van het late
theoretische en creatieve proza. Toch stemt een dergelijke lectuur ons zoals gezegd enigszins
onbehaaglijk. We hebben ook gezien waarom dat zo is: Van Ostaijen streeft
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IV, 228. Zie hierbij ook Hoofdstuk 2.1.
II, 215. Ook de slotregels van ‘Facture baroque’ verwijzen naar het kunstproduct als naar een ‘organisch’ fenomeen:
wat uit ‘de drang’ resulteert is geen levenloos natuurobject of een menselijk fabrikaat, maar een ‘gestalte’, een
‘lichaam’ - iets wat ‘uit zichzelf’ gegroeid is.
Het gaat hier allicht ook niet toevallig om ‘rozelaars’, i.e. planten waarvan de bloemen traditioneel geassocieerd
worden met de mystieke ervaring.
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ernaar om zijn ‘opvatting’ in zijn gedichten alleen indirect, door de specifieke werking van het gedicht,
op de lezer over te dragen. Door ‘Facture baroque’ te lezen zoals we het in 1.1. hebben gedaan, hebben
we de voor Van Ostaijen zo belangrijke ‘materialiteit’ van het gedicht genegeerd om naar de ‘betekenis’
ervan op zoek te gaan. Dit heeft geresulteerd in een lectuur van het gedicht zoals het tot ons verstand
en niet zoals het tot onze reflexiviteit spreekt.
In wat nu volgt willen we een poging ondernemen om te laten zien op welke manieren ‘Facture
baroque’ onze reflexiviteit probeert aan te spreken. Elders hebben we erop gewezen dat Van Ostaijen
in de Nagelaten gedichten drie technieken gebruikt om zijn levensvisie indirect op de lezer over te
dragen: ‘het expressief gebruik van klank en ritme, en het gebruik van symbolisch geladen woorden
en beelden’1, en verder ook: ‘de intertekstuele referentie’2. Ook in ‘Facture baroque’ kunnen we deze
drie technieken terugvinden.

1.2.1. De ‘muzikaliteit’: klank en ritme
Het ritme van ‘Facture baroque’ gehoorzaamt, zoals we op grond van Hoofdstuk 2.6. al konden
verwachten, niet aan de regels van de prosodie. Het is dus niet, in een mechanische zin, ‘regel-matig’.
Toch vertoont het enkele opvallende kenmerken, die snel aan het licht komen als men het gedicht
hardop leest. Zo kan men al gauw vaststellen dat het gedicht opmerkelijk weinig ritmische pauzes
telt: men kan bij wijze van spreken doorlezen tot men geen adem meer heeft.3 Voorts zorgt de
afwezigheid van een vaste versmaat voor een onvoorspelbare afwisseling van heffingen en dalingen,
versnellingen en vertragingen: het gedicht beweegt zich als het ware voort in onregelmatige op- en
neergaande bewegingen. Op grond van deze beide kenmerken zou men het ritme van ‘Facture baroque’
kunnen visualiseren als een groot deinend oppervlak - zoals het oppervlak van de zee er een is.
Misschien dat in het ritme van het gedicht de wiegende beweging van ‘de nederige boot’ op zee of
de cyclische beweging van optimistisch ‘hoog uitslaan’ en onvermijdelijk te kort schieten formeel
zijn ‘opgelost’. Ons interesseert echter vooral de vraag welk effect een dergelijk ritme op de lezer
heeft. Welnu, ook naar het effect op de lezer laat de ritmische beweging van dit gedicht zich vergelijken
met het deinen van een wateroppervlak: onregelmatig, chaotisch en ‘vormeloos’ én zo langdurig en
monotoon dat men er haast door in slaap gewiegd wordt.4 Wie ‘Facture baroque’ leest, stelt bij zichzelf
al snel de neiging vast
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E. Spinoy, Paul van Ostaijen, Nagelaten gedichten, 6.
E. Spinoy, Paul van Ostaijen, Nagelaten gedichten, 6.
Deze neiging om zonder ophouden door te lezen wordt overigens in de hand gewerkt door de zo goed als volledige
afwezigheid van leestekens. Naar ons aanvoelen wordt er in ‘Facture baroque’ alleen duidelijk gepauzeerd na ‘Soms’
(v. 1), ‘vergelijken -’ (v. 9), ‘waan’ (v. 18) en ‘zijde’ (v. 22). Of men na ‘ter zee gaan’ (v. 12) ook een pauze moet
inlassen, is onduidelijk. Weliswaar begint in v. 13 een nieuwe zin, maar die is niet gemarkeerd door een hoofdletter,
die elders in het gedicht (vv. 19 en 23) duidelijk vooral wordt gebruikt om het begin van een nieuwe ritmische
eenheid aan te geven. We neigen er dan ook toe om na ‘ter zee gaan’ zonder pauze door te lezen.
Dit effect wordt nog versterkt door de grillige grafische vormgeving van het gedicht. Twee maal (vv. 6 en 14) springt
het gedicht onverwacht en zonder aanwijsbare reden in, om na een paar regels weer naar de kantlijn terug te keren.
Opvallend is ook de sterk variërende regellengte. Frappante voorbeelden hiervan vindt men in vv. 1-2 en vv. 7-8,
waar op een uit één woord bestaand vers telkens een aanzienlijk langer vers volgt: ‘Soms/ - wanneer de boten van
hun zinnen sloegen/ [...]’ en ‘koortsdoorschoten/ tussen de blauwheid van de zee en de blauwheid van de lucht’.
Ten slotte is dit toch wel lange gedicht niet in strofen onderverdeeld, maar blijft het volle 24 regels lang, door niet
één witregel onderbroken, doorlopen. Door dit alles waaiert het gedicht om zo te zeggen open op het blad, in een
onregelmatige, ‘vormeloze’ en door zijn langdurigheid monotone beweging.
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om zich zonder nadenken te laten meevoeren op de deining van het ritme. Mede door het ritme verliest
wát gezegd wordt aan belang ten voordele van hoe het gezegd wordt. ‘Facture baroque’ wiegt ons
verstand in slaap om direct onze reflexiviteit aan te spreken.
Het ritme suggereert daarnaast ook een zekere toestand bij de ‘spreker’ van het gedicht: het is alsof
hier iemand aan het woord is die de controle over zijn uitdrukkingsmogelijkheden tot op zekere hoogte
is kwijtgeraakt - iemand die er niet in slaagt om wat hij zegt ‘vorm te geven’, in casu om het te
organiseren in overzienbare en ‘welgevormde’ (‘regelmatige’) ritmische eenheden, en in plaats daarvan
op een bijna oncontroleerbare wijze woord aan woord rijgt. ‘Facture baroque’ heeft daardoor iets van
een gestamel, van een spreken in een halfslaap of een roes - een toestand, in elk geval, waarin het
nuchtere bewustzijn zijn greep op de taal ten minste gedeeltelijk is kwijtgeraakt en de taal
ongecontroleerd ‘opwelt’ uit een bron die voor het verstand ontoegankelijk is.
De vaststellingen met betrekking tot het ritme laten zich ook doortrekken naar de fonetische organisatie
van ‘Facture baroque’. Zo wordt het sussende, bedwelmende karakter van het ritme nog versterkt
door de dominante klankkleur van het grootste gedeelte van ‘Facture baroque’. Opvallend is het grote
aantal lange klinkers. Prominent vertegenwoordigd zijn onder meer de klaaglijke ‘aa’, de donkere en
gesmoorde ‘oo’ en tweeklanken als ‘au’ en ‘ei’. Deze frequent assonerende lange klanken geven aan
de deining van het ritme een zekere trage plechtstatigheid en gedragenheid. Het totaaleffect van het
klinkergebruik in ‘Facture baroque’ is een soort van langzaam ‘murmelen’ dat goed aansluit bij de
trage op- en neergang van het ritme.1 De medeklinkers in ‘Facture baroque’ zijn doorgaans van die
aard dat zij de gestage, nauwelijks door pauzes geremde voortgang van het ritme slechts minimaal
storen. Opvallend frequent zijn de sisklanken ‘s’ en ‘z’ en de semivocaal ‘w’. Het veelvuldige gebruik
van deze medeklinkers draagt bij aan het hypnotisch-bedwelmende effect van het grootste gedeelte
van ‘Facture baroque’.2 Tegelijk versterken zij de ook al door het ritme gewekte indruk van de spreker
als iemand die de bewuste controle over zijn taalgebruik tot op zekere hoogte heeft prijsgegeven. De
genoemde medeklinkers vergen immers nauwelijks enige inspanning van het articulatieapparaat. De
‘w’ wordt, zoals de term ‘semivocaal’ het al aangeeft, zelfs niet eens als een volwaardige medeklinker
beschouwd. De suggestie die van deze verzen uitgaat,
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Een gelijksoortig effect constateert Uyttersprot in ‘Geologie’, dat bij momenten niet meer lijkt te zijn dan een ‘zich
prevelend voortzetten, zich voortmurmelen.’ (Uit Paul van Ostaijens lyriek, 43)
Op dit effect werd eerder ook al gewezen door Beekman. (Cf. Blue Skiff of the Soul, 115) Het is overigens nog
nadrukkelijker aanwezig in een aantal andere Nagelaten gedichten, waaronder ‘Geologie’ (cf. id., The Universal
Hue, 58) en voorts natuurlijk ook de ‘Berceuses’ (II, 195, 235 en 236; zie hierbij ook P. Hadermann, De kringen
naar binnen, 136) en ‘Leg uw hoofd zo in mijn arm…’ (II, 227). De titel van de ‘Berceuse’-gedichten suggereert
dat het bedwelmende effect van klank en ritme geïntendeerd is - dat de ritmisch-fonetische organisatie afgestemd
is op het maximaal uitschakelen van het bewustzijn. Zie over ‘het thema van het wiegen, van de slaap, van het
onbewust-willen-zijn’ ook P. Hadermann, o.c., 140; en id., De modernistische doorbraak, 317.
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is dan ook dat de spreker als het ware niet ‘zelf’ (als bewust ‘ik’) aan het woord is: iets ‘anders’ (het
onderbewuste? het metafysische?) ‘spreekt door hem’, breekt zich ontwrichtend in zijn ‘normale’
taalgebruik naar binnen.
Toch vertoont niet het héle gedicht de zo-even beschreven ritmisch-fonetische kenmerken. Naarmate
‘Facture baroque’ vordert, neemt de (aanvankelijk buitensporige) lengte van de ritmische eenheden
af en wordt het ritme regelmatiger. Deze ontwikkeling wordt al voorbereid door vv. 19-22, dat de tot
dan toe kortste ritmische eenheid van het gedicht vormt. Het ritme tendeert daar bovendien al, zonder
geheel regelmatig te zijn, naar een energieker klinkende versmaat waarin heffingen en dalingen haast
even talrijk worden. De opvallende afronding van het gedicht komt dan in vv. 23-24, dat - zoals in
1.1. reeds gesuggereerd - ook in andere opzichten apart staat in ‘Facture baroque’: het evocerende,
‘poëtisch’-beeldende karakter van de eerdere verzen heeft plaats gemaakt voor een grotere abstractie,
in die mate zelfs dat de slotverzen reminiscenties oproepen aan de spijkerharde redeneertrant van het
beschouwend proza. Het ritme van deze verzen evolueert in dezelfde zin: een korte en krachtige
afsluiter van - met enige goede wil - acht perfecte jamben. Ook de klankkleur verandert opvallend:
de klinkers worden korter en/of helderder,1 en de ‘weke’ sisklanken en de ‘w’ worden verdrongen
door ‘harde’ en ‘energieke’ dentale occlusieven, waarbij natuurlijk ook de ‘d’ hoort uit de viervoudige
en daardoor zeer opvallende ‘rijke’ alliteratie op ‘dr’. Door dit alles wordt het ‘sussende’, bedwelmende
karakter van het grootste gedeelte van ‘Facture baroque’ abrupt verstoord. Het effect van de slotverzen
op de lezer is dat van een ‘ontnuchtering’. Voorts suggereert het spreken in deze laatste verzen,
gekenmerkt als het is door een opvallende vormbeheersing en een krachtige zegging, dat de spreker
aan het eind van ‘Facture baroque’ de controle over zijn spreken heeft herwonnen.
De zo-even beschreven ritmisch-fonetische ontwikkeling laat zich goed integreren in onze uiteenzetting
over het verband tussen ‘Facture baroque’ en Van Ostaijens ‘conceptie’. De beweging van het ‘reiken’
naar het onbereikbare vereist een tijdelijke uitschakeling van het ‘kritische’ bewustzijn, dat immers
inziet dat dit ‘reiken’ nooit een ‘bereiken’ kan worden. Het verlangen kan pas ‘uitslaan’ wanneer het
zo overrompelend wordt dat het bewustzijn tijdelijk naar de achtergrond wordt gedrongen, ten voordele
van de ‘waan’ dat het nagejaagde doel bereikbaar is. Wordt de beweging ook werkelijk uitgevoerd,
dan leidt ze al snel tot de ‘ontnuchterende’ ervaring dat ze onherroepelijk ‘te kort schiet’.
Het is dit tijdelijke ‘bewustzijnsverlies’ dat door de ritmisch-fonetische organisatie van ‘Facture
baroque’ wordt gesuggereerd. Zoals gezegd wekt de taalhantering aanvankelijk de indruk dat het de
spreker aan zelfbeheersing en kracht ontbreekt - alsof hij, overweldigd

1

In Van Ostaijens metaforiek zouden we kunnen zeggen dat de klanken uit het begin van ‘Facture baroque’ overwegend
uit ‘het linkerklaviergebied van de taal’ (IV, 203) afkomstig zijn, terwijl ze naar het einde toe meer ‘hoge noten’
(IV, 203) bevatten. Zo moet een woord als ‘donkerte’, met de ‘o’-klank en de sjwa's, die beide aan het begin van
‘Facture baroque’ frequent worden gebruikt, ‘links’ worden gesitueerd en een woord als ‘licht’, met de korte ‘i’,
die aan het eind van het gedicht steeds nadrukkelijker voorkomt (‘zinnekim’ (v. 19), ‘trillen’ (v. 21), ‘dringt’ (v.
23), ‘lichaam’ (v. 24)), ‘rechts’. (Cf. IV, 203).
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door de ‘waan’, zijn spreken niet langer controleert.1 Parallel aan de ‘ontnuchtering’ keert ook de
welgevormdheid en energieke beheersing van het spreken terug. In de ritmisch-fonetische organisatie
van dit gedicht weerspiegelt zich met andere woorden de hierboven beschreven beweging van
bevlogenheid naar ontnuchtering, van ‘uitslaan’ naar te kort schieten, van deformatie (ontgrenzing)
naar welgevormdheid (begrenzing). Het zal wel geen toeval zijn dat de ritmisch-fonetische kentering
inzet kort nadat voor het eerst het woord ‘waan’ (v. 13) valt. De volgende zin formuleert al meteen
op expliciete wijze de nuchtere, ‘kritische’ conclusie die kan worden afgeleid uit de ervaring van het
onvermijdelijke te kort schieten: ‘Geen kent het S.O.S.-gesein geenzijds der zinnekim/ en dat aan de
boôm van onze ziel er sprieten steken/ die alleen het trillen vatten/ van gene zijde’ (vv. 19-22). De
formulering van dit inzicht duidt op de algehele come-back van het kritische bewustzijn.
Net als in ‘Facture baroque’ laat zich ook in een aantal andere Nagelaten gedichten een bruuske
overgang vaststellen van de evocatie van een kortstondige irrationele ervaring van een ‘andere’ wereld
naar een kort en ‘ontnuchterend’ afsluitend commentaar, én de reflectie van die overgang in de
ritmisch-fonetische organisatie. Zo volgt op het betoverende klankspel en de lichte, speelse ritmiek
van ‘Spleen pour rire’, die de evocatie van de feërieke droomwereld van het ‘pampeluner meisje’2
begeleiden, het korte, nuchtere en ook ritmisch-fonetisch botte: ‘ken ik niet’, waarna het gedicht wordt
afgesloten met twee verzen in het Frans: ‘Priez toujours pour le pauvre Gaspard/ Il n'est pas encore
mort ce soir’ (II, 214). De overschakeling naar de vreemde taal lijkt gemotiveerd door het streven
naar ironische distantiëring. Bovendien vormen deze slotverzen een duidelijke parodie op het gedicht
‘Gaspard Hauser chante’ van Verlaine, dé dichter van het romantisch-symbolistische ‘spleen’, het
verlangen naar het ‘andere’.3 De plotseling rudimentair-repetitieve klankstructuur4 en de lachwekkende
‘huppelkadans’ van beide slotverzen zetten de parodiërende intentie nog eens extra in de verf. In
‘Haar ogen of de goed gebruikte wensvorm’ volgt op de suggestie van de verlokking door ‘het
onbekende’ (II, 198) de illusieloze en van de rest van het gedicht door een witregel gescheiden
constatering: ‘Ik vat nooit de vlam van het vuur in de verte’. Ook hier wordt de overgang onderstreept
door een plotselinge Wende in de ritmisch-fonetische structuur van het gedicht. Verwijzen we ten
slotte nog naar ‘Onbewuste avond’, dat in een aantal ‘lome’, beroezende verzen een afglijden naar
een niet-bewuste toestand suggereert. Dit ‘ondergedompeld-worden’ in ‘a
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Deze suggestie laat zich overigens goed in overeenstemming brengen met Van Ostaijens opmerking in ‘Tussen
vuur en water’ dat het naderen van de slaap en dus van het bewustzijnsverlies zich signaleert in het ‘nalaten van
een ordeningsenergie’ (III, 188).
II, 214. Minderaa schrijft over ‘Spleen pour rire’ dan ook: ‘Dit gedicht geeft ons de verbeelding van een pril-zuiver
leven in een tedere schoonheid, waarheen het bewonderend verlangen van de dichter uitgaat. Het doet aan als een
dagdroom, de droom van dat meisje, wonend in een sprookjesachtig natuurgebied in een ongerepte natuurstaat.’
(Twee getuigenissen over het wezen der poëzie en van het dichterschap, 316)
Zie hierover H. Uyttersprot, Kanttekeningen bij Paul van Ostaijen en het Verzameld Werk, 147-148. Anders dan
wij leest Minderaa de laatste regels heel ‘serieus’: de toon van de slotregels is volgens hem een eenduidig ‘smartelijke
toon’ (Twee getuigenissen over het wezen der poëzie en van het dichterschap, 316).
Cf. b.v. de opzichtige rijmen ‘toujours pour’, ‘Gaspard’/‘ce soir’ en ‘encore mort’, en de protserige alliteratie op
de harde occlusief ‘p’: ‘Priez [...] pour [...] pauvre [...]/ [...] pas [...]’.
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somnambulent [sic] lassitude like a drugged sleep’1 wordt in de laatste drie verzen echter in één klap
ongedaan gemaakt: ‘Zo nu de kiezel niet kraakte onder mijn treden/ was ik zonder verleden/ in de
kom van deze stilte gegleden’2. De omslag wordt ook hier in ritme en klank ‘gesignaleerd’: de
slotverzen worden energieker en krachtiger, de klinkers worden ‘hoger’ en ‘helderder’, en zowel het
drievoudige eindrijm als de opvallende alliteratie op de ‘k’ - overigens alweer een occlusief - getuigen
van een groeiende vormbeheersing.3
Zo voert ons onderzoek van de ritmisch-fonetische organisatie in ‘Facture baroque’ ons terug naar
de hierboven beschreven ‘agitatie’ tussen onderbewuste receptiviteit en kritisch-nuchter bewustzijn,
‘overgave’ aan de ‘genade’ en strenge beheersing die ook, zij het op vaak zeer verschillende manieren,
kenmerkend is voor vele andere Nagelaten gedichten. Het belang van dit ‘agiteren op de grens’ in
Van Ostaijens werk is trouwens al wel eerder opgemerkt, zo bijvoorbeeld door De Vree, die schrijft:
‘[Van Ostaijen] verkoos op de limieten van “waken en droom” te blijven.’4 De Vree wijst in dit verband
op het prozastuk met de veelzeggende titel ‘Tussen vuur en water’, waar Van Ostaijen zijn fascinatie
uitspreekt voor zo'n ‘grenstoestand’ tussen bewustzijn en bewustzijnsverlies: een ‘toestand [...] die
niet dromen is en ook niet wakker zijn.’5 In overeenstemming hiermee wijst Uyttersprot erop dat Van
Ostaijen ‘zelfs tegenover wat hij als de hoogste, de extatische staat van verrukking erkende, nog
poogde zijn luciditeit te bewaren, zijn geest niet te laten abdiqueren.’6

1.2.2. Het gebruik van symbolisch geladen woorden en beelden
In de Nagelaten gedichten treden een relatief beperkt aantal woorden en betekeniskernen op die door
de herhaling motiefwaarde krijgen. Wie met Van Ostaijens late dichtwerk vertrouwd raakt, stelt al
gauw vast dat deze woorden en betekeniskernen doorgaans fungeren als een chiffre voor (een onderdeel
van) Van Ostaijens ‘opvatting’. In dit punt zullen we een poging ondernemen om de belangrijkste
betekenisvelden van ‘Facture baroque’ aan te duiden en te onderzoeken of en in hoeverre deze velden
of elementen daaruit als dergelijke chiffres mogen
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E.M. Beekman, Blue Skiff of the Soul, 115.
II, 231. Zelfs in de ‘Berceuses’ kan er hooguit sprake zijn van een gefrustreerde beweging naar de slaap en het
‘zelfverlies’ toe. Zo besluit het monotone, litanieachtige ‘Berceuse Nr. 2’, de ‘berceuse’ met de beroemde aanhef
‘Slaap als een reus/ slaap als een roos/ slaap als een reus van een roos’ (II, 236), met een kort vers dat naar ritme
en klank los staat van de eraan voorafgaande thematische ontwikkeling: ‘Ik slaap’. Dit slotvers is het eerste waar
het woord ‘ik’ verschijnt. Bovendien ontkracht de uitspraak ‘Ik slaap’ zichzelf: wie beweert dat hij slaapt, slaapt
niet.
Daarnaast zijn er een aantal Nagelaten gedichten die net als ‘Facture baroque’ uit ‘een lange en sterk evocatieve
inzet’ en ‘een kort en meer betogend deel’ (G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 738) bestaan, zonder
dat die overgang in een bijzonder frappante ritmisch-fonetische overgang resulteert. Dat is onder meer het geval in
de ‘Wals van kwart voor middernacht’, ‘Melopee’ en in de vier andere ‘barokke gedichten’. (Cf. hierbij ook G.
Borgers, o.c., 738; en P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 109-110)
P. de Vree, Paul van Ostaijen en het dadaïsme, 113. Mijn cursief.
III, 191. Verderop omschrijft Van Ostaijen deze toestand ook als ‘een zijweg van de droom naar het bewuste denken’
(III, 192).
Uit Paul van Ostaijens lyriek, 56.
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worden opgevat. Daarbij zullen we uiteraard geregeld refereren aan de ruimere context van Van
Ostaijens werk in het algemeen en van de Nagelaten gedichten in het bijzonder.
Eerder in deze bespreking van ‘Facture baroque’ hadden we al gewezen op het voorkomen van
woorden die zich in verband laten brengen met het ‘nautische’: ‘boten’ (v. 2), ‘takelen’ (v. 11), ‘zeilen’
(v. 13), ‘gekelderd’ (v. 15), ‘S.O.S.-gesein’ (v. 19). Nauw daarmee verbonden is uiteraard het
vocabulaire van het ‘mariene’: ‘sloegen aan de immer deinende rotswand’ (vv. 2-3), ‘de blauwheid
van de zee’ (v. 8), ‘de wind’ (v. 13), ‘de kim’ (v. 15). Voorts onderscheiden we het betekenisveld
van (het verlangen naar) het een of andere ‘paradis artificiel’1, inclusief de ‘dérèglement des sens’:
‘wonderlike’ (v. 5), ‘koortsdoorschoten’ (v. 7), ‘verlangen’ (v. 10), ‘waan’ (v. 13), ‘walmt’ (v. 17),
‘wijn’ (v. 17), ‘geenzijds der zinnekim’ (v. 19), ‘de boôm van onze ziel’ (v. 20), ‘dringt de drang de
droom’ (v. 23). Wijzen we in dit verband ook op de ambiguïteit in v. 2: ‘wanneer de boten van hun
zinnen sloegen’. Dit vers laat behalve de (allicht het meest voor de hand liggende) lezing: ‘wanneer
de boten die hun zinnen zijn, sloegen’ ook deze lezing toe: ‘wanneer de boten van hun zinnen sloegen’,
waarbij ‘van zijn zinnen slaan’ associaties oproept met ‘uitzinnigheid’, ‘waanzin’, ‘buiten zinnen
zijn’, ‘losgeslagen zijn’, ‘van slag zijn’. Ten slotte onderscheiden we ook het betekenisveld van wat
we maar het ‘epistemologische’ zullen noemen: termen die op de een of andere manier met
‘gewaarworden’ en ‘kennen’ te maken hebben. Gewaarworden: ‘zinnen’ (v. 2), ‘een reuk’ (v. 4),
‘walmt’ (v. 17), ‘S.O.S.-gesein’ (v. 19), ‘zinnekim’ (v. 19), de ‘sprieten’ aan ‘de boôm van onze ziel’
(v. 20), ‘trillen’ (v. 21). Kennen: ‘kent’ (v. 19), ‘vatten’ (v. 21).
Het ‘mariene’ en het ‘nautische’ komen bij Van Ostaijen frequent voor, en dit al van in het vroege
werk.2 Het beeld van de zeeman staat daarbij vaak voor de mens die de vaste grond onder de voeten
verlaten heeft - de ‘niet-platvloerse’ mens, die gekweld door zijn metafysische verlangen naar het
‘andere’ en tegen alle gezond verstand in de gevaarlijke3 en/of tot mislukken gedoemde reis naar het
bovenzinnelijke aanvat en daardoor - door tegen zijn ‘natuurlijke’ interesse in te gaan - de
doelmatig-ondoelmatige ‘geste’ van het verhevene
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Zie hierbij ook H. Uyttersprot, Paul van Ostaijen en zijn proza, 93-94.
Zie b.v. ‘Lied voor mezelf’ (I, 109) uit Het Sienjaal, ‘Fatalisties liedje’ (I, 200-203) uit De feesten van angst en pijn
of ‘Holle haven’ (II, 49-60) uit Bezette stad. In de Nagelaten gedichten komen deze betekenisvelden voor in onder
meer ‘Avond strand orgel’, ‘Berceuse presque nègre’, ‘De Profundis’, ‘Melopee’, ‘Geologie’, ‘Loreley’, ‘Stilleven’,
‘Zelfmoord des zeemans’ en ‘Ogen’.
Eerder hadden we erop gewezen dat dit gevaar in ‘Facture baroque’ gesuggereerd wordt door het adjectief in ‘de
nederige boot’ (v. 11): de mens gaat ‘ter zee’ in een niet-zeewaardig vaartuig. Dezelfde suggestie keert trouwens
terug in ‘Melopee’ (II, 213), waar ‘de man’ nota bene met een ‘kano’ naar zee vaart. In een aantal oudere gedichten
die de ‘nautische’ symboliek gebruiken, komt het aan de zeereis verbonden gevaar nog sterker tot uitdrukking. In
het ‘Lied voor mezelf’ houdt de ‘ik’ ernstig rekening met de mogelijkheid dat zijn boot in een storm zal vergaan:
‘Ik heb betrouwen in mijn boot, doch de baren slaan zo hoog’ (I, 109). En deze verzen uit ‘Fatalisties liedje’ spreken
voor zich: ‘wij zwalpen/ op zee/ wrak/ drijvend wrak/ [...] wrak drijven zee ziedende/ zee’ (I, 201; zie verder ook
I, 203; en P. Hadermann, De kringen naar binnen, 129). Maar het gedicht waarin het gevaarlijke karakter van de
zoektocht van de zeeman het sterkst wordt onderstreept, is natuurlijk ‘Zelfmoord des zeemans’: ‘De zeeman/ hij
hoort de stem der Loreley/ hij ziet op zijn horloge/ en springt het water in’ (II, 241). Zie in dit verband ten slotte
ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 737; en E.M. Beekman, Blue Skiff of the Soul, 117.
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volbrengt en getuigenis weet af te leggen van dat onbereikbare.1 Dat een aldus begrepen ‘nautische’
symboliek zich goed in onze lectuur van ‘Facture baroque’ laat integreren, hoeft geen betoog. De
zeeman is, uiteraard, diegene die zich op de zee begeeft - het de mens vreemde element. Van deze
laatste bedenking is het maar een kleine stap naar het lezen van de onmetelijke uitgestrektheid van
de zee als een metafoor voor het oneindige, het eeuwige, het transcendente.2 Voorts verwijst de
‘zee’-metafoor natuurlijk ook naar de eerder gesignaleerde watersymboliek, die in de Nagelaten
gedichten een bijzonder prominente rol speelt.3 Het water is het bij uitstek vormeloze element, en kan
daardoor zowel positieve als negatieve connotaties oproepen: enerzijds belooft het, zoals het in
‘Geologie’ heet, ‘een gedachte vrede’ (II, 216) - de bevrijding uit de knellende tijdruimtelijke
begrenzingen en beperkingen van het gevormde en daarmee meteen ook de verlossing van de door
die beperkingen opgeroepen spanningen, verlangens en frustraties;4 anderzijds betekent die ‘verlossing’
ook de ‘ont-binding’: de voorgespiegelde rust is de rust van de dood, de vernietiging (‘de-formatie’)
van het bestaande.5 Wat de watersymboliek voor Van Ostaijen zo interessant moet hebben gemaakt,
is haar ambivalentie.6 Ze leent er zich immers bij uitstek toe om én het verlangen naar het transcendente
én de radicale onverenigbaarheid van de transcendente sfeer met de sfeer van het ‘menselike’ te
suggereren.
Allicht niet toevallig wordt in ‘Facture baroque’ aan de zee een ‘blauwheid’ (v. 8) toegeschreven.
Al tot op zekere hoogte in Het Sienjaal,7 maar meer nog in de latere gedichten lijkt Van Ostaijen deze
kleur te associëren met het ‘geenzijds’ (het metafysische, het geestelijke, de rust van het hemelse, de
eeuwigheid, ...) en het contemplatieve, van de
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Zie hierbij ook gedichten als ‘Geologie’, ‘Zelfmoord des zeemans’ en ‘Melopee’. Wijzen we er terloops ook op dat
de man die in ‘Het bordeel van Ika Loch’ aan de ‘onaardse’ Promethea wordt gekoppeld, een stomdronken (cf. het
roesmotief!) zeekapitein is. (Cf. hierbij III, 33-34) Toeval? Zie in dit verband ten slotte ook H. Uyttersprot, Uit Paul
van Ostaijens lyriek, 40; P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 112n; en Hoofdstuk 2.1. Daar hadden we er overigens
al op gewezen dat Van Ostaijen zichzelf omschrijft als een Argonaut - een zeevaarder op zoek naar het Gulden
Vlies.
Uyttersprot omschrijft de zee in ‘Melopee’ dan ook als ‘de wellicht suggestiefste oneindigheids- en
eeuwigheidsvoorstelling’ (Uit Paul van Ostaijens lyriek, 22).
Zie hiervoor P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 106; en E. Spinoy, Paul van Ostaijen, Nagelaten gedichten, 7-8.
Die belofte klinkt nadrukkelijk in ‘Loreley’: ‘Achter de spiegel die verdrijft/ de onbestendigheid der dingen/ valt
van uw handen het verlangen [...]’ (II, 220). Eerder hadden we er al op gewezen dat de watersymboliek ook al in
Het Sienjaal voorkomt. Niet toevallig worden daar vooral de positieve connotaties ervan beklemtoond. (Cf. hierbij
Hoofdstuk 1.3.)
Of, met Beekman: ‘Water is on the one hand positive in its lure of peace and on the other hand negative in its
probability of death’ (Blue Skiff of the Soul, 110). Het in de vorige noot geciteerde gedicht heet dan ook niet
toevallig ‘Loreley’: de lokstem die rust belooft, lokt ons ook naar de dood. De suggestie dat de vormeloze wereld
onder water ‘ontbinding’ brengt, is ook in de evocatie van de ‘onderwaterwereld’ in ‘Loreley’ terug te vinden:
‘eenzaam spelen uwe vingers/ langs het ontwarren van lange wier’ (II, 220; mijn cursief). In zijn bespreking van
‘Melopee’ ziet Uyttersprot in de zee ‘de All-Heimat, waar ook de meest moede zijn Lethe zal vinden.’ (Uit Paul
van Ostaijens lyriek, 24). Zie in dit verband ten slotte ook P. Hadermann, De kringen naar binnen, 129-130 en
138-140; en E. Spinoy, Paul van Ostaijen, Nagelaten gedichten, 7.
Beekman stelt dan ook terecht: ‘ambivalence was dear to a poet like Van Ostaijen, who developed his art around
antithetical associations.’ (Blue Skiff of the Soul, 109)
Cf. het gebruik van ‘blauw’ in ‘Lied voor mezelf’: ‘Kan een boot, mijn Heer, vergaan/ die niets draagt dan het licht
gewicht van mijne blauwe ziel?’ (I, 109; mijn cursief) ‘Blauw’ wordt hier dus gekoppeld aan het ‘geestelijke’ in
de mens.
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‘wereld’ afgekeerde verlangen daarnaar.1 Van Aart wijst erop dat Van Ostaijens gebruik van de
kleurensymboliek zo goed als zeker mede bepaald is door Kandinskys opvattingen over de psychische
waarde van de verschillende kleuren zoals die uiteengezet worden in Über das Geistige in der Kunst.2
In een bespreking van het gebruik van de kleur blauw in het Sienjaal-gedicht ‘Avondlied’ citeert hij
deze passage uit Kandinskys opstel:
Die Neigung des Blau zur Vertiefung ist so gross, dass es gerade in tieferen Tönen
intensiver wird und charakteristischer innerlich wirkt. Je tiefer das Blau wird, desto mehr
ruft es den Menschen in das Unendliche, weckt in ihm die Sehnsucht nach Reinem und
schliesslich Übersinnlichem [...] Blau ist die typisch himmlische Farbe3.
Maar ook los van de verwijzing naar Kandinsky komen de meeste commentatoren tot de conclusie
dat ‘blauw’ bij Van Ostaijen doorgaans geassocieerd wordt met het bovenzinnelijke en het streven
daarnaar.4 Het kan dan ook niet verbazen dat het een van de meest gebruikte kleurnamen is uit de
Nagelaten gedichten.5 De courante symbolische betekenis van ‘blauw’ bij Van Ostaijen wordt in
‘Facture baroque’ trouwens nog extra aangezet doordat het woord ‘blauwheid’ er wordt gebruikt in
combinatie met twee woorden die naar ‘oneindigheden’ verwijzen en, mede daardoor, zelf sterk
symbolisch geladen zijn: ‘tussen de blauwheid van de zee en de blauwheid van de lucht’6.
Zoals we weten gelooft de late Van Ostaijen dat we het transcendente niet kunnen kennen, maar dat
we het wel kunnen ervaren: het bovenzinnelijke kan zich immers ‘signaleren’ in onze reflexiviteit de ‘primaire’ receptiviteit voor het ‘andere’ die aan het conceptuele denken voorafgaat. De ervaring
van het transcendente vereist zoals we hebben gezien dan ook het op de een of andere manier
uitschakelen van het conceptuele denken en daarmee dus ook van het bewustzijn.
Het is dan ook niet toevallig dat ‘Facture baroque’ een groot aantal woorden of uitdrukkingen bevat
die op de een of andere manier verwijzen naar de activiteit van de kenvermogens en naar de
ontwrichting daarvan. Zo suggereren de verzen ‘wanneer de boten
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Cf. hiervoor J.C. van Aart, Kleurnamen in Paul van Ostaijen's poëzie II, 195.
In een bespreking van Joostens' koloriet in ‘Ekspressionisme in Vlaanderen’ beroept Van Ostaijen zich trouwens
expliciet op Kandinskys kleurenleer. Hij blijkt blauw hierbij vooral op te vatten als de kleur ‘van de diepte, van de
rust, van de berusting.’ (IV, 95)
Geciteerd in: J.C. van Aart, Kleurnamen in Paul van Ostaijen's poëzie II, 200. Ook Hadermann en Beekman
verwijzen voor Van Ostaijens kleurgebruik in het algemeen en voor zijn gebruik van de kleur blauw in het
bijzonder naar Kandinsky. (Cf. Het vuur in de verte, 192; en Blue Skiff of the Soul, 106 en 110) Beekman
beroept zich ook op Kandinskys kleurenleer voor zijn bespreking van ‘Aquarel’ en ‘Merkwaardige aanval’,
waarin ‘blauw’ een van de hoofdrolspelers is. (Cf. Homeopathy of the Absurd, 139-145)
Zie b.v. H. Uyttersprot, Uit Paul van Ostaijens lyriek, 42; E.M. Beekman, Blue Skiff of the Soul, 109-110 en
112-113; en J. Reynaert, Het mystieke bij Paul van Ostaijen, 58.
Ook Beekman komt tot deze vaststelling: ‘In tracing the use of colors in his poetry, one notices the predeliction for
blue.’ (Blue Skiff of the Soul, 106) Het woord ‘blauw’ of samenstellingen ermee komen ook nog voor in onder
meer ‘Vrolik landschap’, ‘Archaïese pastorale’, ‘Spleen pour rire’, ‘Geologie’, ‘Mythos’, ‘Stilleven’ en
‘Avondgeluiden’.
v. 8. Dezelfde ‘dubbele oneindigheid’ (P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 105) in combinatie met ‘blauw’ keert
ook terug in ‘Geologie’, waar de lucht en de zee worden omschreven als: ‘tweemaal blauw/ en tweemaal bodemloos’
(II, 216). Zie ook E.M. Beekman, Blue Skiff of the Soul, 109.
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van hun zinnen sloegen/ aan de immer deinende rotswand’ (vv. 2-3) hoe men ze ook leest een
ontregeling van de zintuiglijke ervaring. Welnu, de ‘bres’ die in de zintuiglijke ervaring wordt geslagen,
blijkt meteen een opening te creëren (‘openstaat’ (v. 4)) naar een ‘wonderlike’ (v. 5) wereld. De
suggestie dat de ervaring van het ‘geenzijds’ een ontwrichting van de kenvermogens vereist, wordt
in die eerste regels trouwens nog versterkt doordat in de evocatie van die ‘andere’ wereld ook het
opvallende1 woord ‘koortsdoorschoten’ (v. 7) voorkomt. Dit andere domein laat zich dus ook in
verband brengen met een koortstoestand - een toestand die zoals men weet invloed kan hebben op de
waarneming en het bewustzijn: ze kan aanleiding geven tot bewustzijnsverlies, koortsvisioenen (d.i.
‘waanvoorstellingen’), koortsdromen, etc.2 Gelijksoortige connotaties worden ook opgeroepen door
de fonetisch, syntactisch én semantisch nauw met elkaar verbonden woorden ‘waan’ en ‘wijn’. Het
woord ‘wijn’ doet natuurlijk denken aan ‘dronkenschap’ en ‘roes’3, d.i. andermaal een toestand waarin
de ‘nuchtere’ controle van het bewustzijn verdwenen is - waarin het ‘dionysische’ het van het
‘apollinische’ heeft gehaald.4 Van deze associaties naar het woord ‘waan’ is het maar een kleine stap.
Zoals eerder opgemerkt moet dit woord bij de late Van Ostaijen minder pejoratief worden opgevat
dan in het gewone taalgebruik. Het is immers de ‘waan’ dat aan datgene wat ‘geenzijds der zinnekim’
ligt, een tastbare werkelijkheid beantwoordt die het ‘uitslaan’ van het verlangen en daarmee ook de
‘geste’ van het verhevene mogelijk maakt. Voorts is natuurlijk ook de ‘waan-zin’5 een toestand waarin
het kritische bewustzijn verzwakt wordt - en dus een toestand die de voorwaarden schept voor de
‘overgave’ aan de ‘genade’.6 Met de ‘waan’ laat zich ten slotte ook de ‘droom’ uit de slotregels
verbinden. Ook de droom
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‘koortsdoorschoten’ vormt op zijn eentje vers 7. Bovendien telt het woord maar liefst drie lange ‘o’-s in evenveel
lettergrepen.
Een koortstoestand kan er ook voor zorgen dat men ‘ijlt’, d.i. met Van Dale: ‘verward, onsamenhangend spreken,
zonder het zich bewust te zijn’. Een dergelijk niet door het bewustzijn gecontroleerd spreken roept dan ook
reminiscenties op aan onze bespreking van de ritmisch-formele organisatie van ‘Facture baroque’ (1.2.1.), waar we
erop gewezen hadden dat dit gedicht vooral in het begin de indruk geeft gezegd te worden door iemand die de
bewuste beheersing over zijn taalvermogen tot op zekere hoogte is kwijtgeraakt.
Uyttersprot noemt ‘Facture baroque’ daarom zelfs ‘dit prachtig gedicht, dat m.i. de Rauschgift-ervaring in volmaakt
adequate vorm be-“dicht”.’ (Paul van Ostaijen en zijn proza, 94) Hij zet daarmee een zekere traditie voort in de
Van Ostaijencommentaar die wil dat een aantal van Van Ostaijens gedichten ‘roesgedichten’ zijn: gedichten die op
een duidelijk herkenbare wijze de neerslag zijn van ‘een farmacotoxische roes’ (K. van Acker, Paul van Ostaijen,
39). Zie hierbij ook G. Vandenhaute, Paul van Ostaijens Jong Landschap. Een gedicht dat farmacotoxische
reminisicenties bevat.
In deze context past ook het op ‘wijn’ en ‘waan’ allitererende ‘walmt’ (v. 17). Het is de ‘wijn’ die ‘walmt’, zodat
het dan allicht om een ‘bedwelmende’ walm gaat. Dit wekt het vermoeden dat ook de eerder genoemde ‘reuk’ (v.
4) wel eens iets ‘psychedelisch’ zou kunnen hebben, vooral omdat het een reuk is ‘die openstaat op wonderlike
dieren en planten’ (vv. 4-6).
Beide samenstellende delen van dit woord komen herhaaldelijk afzonderlijk voor in ‘Facture baroque’. De
‘zinsverbijstering’ wordt zoals we hebben gezien trouwens nadrukkelijk gesuggereerd in v. 2.
Vergelijk hiermee: Hoofdstuk 2.5.2.2. Niet toevallig brengt Kant in de Kritik der Urteilskraft het enthousiasme,
een van de varianten van het verheven gevoel, in verband met de ‘Wahnsinn’ (KdU A 124/B 126): beide ontwrichten
het verstand, doch deze ontwrichting is telkens slechts van voorbijgaande aard (‘vorübergehender Zufall, der den
gesundesten Verstand bisweilen wohl betrifft’ (KdU A 124/B 126)) en daarom vergeeflijk. Ook Kant ziet een
tijdelijke uitschakeling van het kritische bewustzijn, en inzonderheid van het bewustzijn dat het object van ideeën
onpresenteerbaar is, dus als een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van het verheven gevoel. Daarentegen
moet de permanente uitschakeling van het kritische bewustzijn, zoals die bijvoorbeeld in de ‘Schwärmerei’ en de
‘Wahnwitz’ voorkomt, met alle middelen worden bestreden. (Cf. KdU A 124/B 126)
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vooronderstelt de uitschakeling van het bewustzijn. Voorts manifesteert zich ook in de droom een
‘andere’ wereld dan de wereld die wij kennen.
Naast ‘Facture baroque’ zijn er in de Nagelaten gedichten nog een groot aantal andere gedichten
waarin op de een of andere manier op dergelijke toestanden van bewustzijnsverlies en/of afnemende
zelfbeheersing wordt gealludeerd: het overmand worden door vermoeidheid of angst,1 het uit zijn
ervaringsroutine geschokt worden,2 het in slaap gewiegd worden,3 het (dag)dromen,4 het opgaan in
een roes5 of zelfs, zoals aan het slot van ‘De oude man’: ‘het eerste smaken van een narkose’ (II, 244).
Zoals we ons herinneren uit het vorige hoofdstuk moet de kunst, en de poëzie in het bijzonder,
volgens Van Ostaijen ontstaan vanuit een ‘niet-verstandelijke spontaneïteit’. Dit impliceert dat de
kunstenaar zijn materiaal dient te verwerven in een toestand van verminderd bewustzijn, zoals de
door roesverwekkende dampen bedwelmde Pythia, die de door de ‘genade’ (het ‘goddelijke’, het
onderbewuste) ingegeven orakelspreuken opvangt en weergeeft. Vervolgens moet hij zijn materiaal
derwijze organiseren dat het resulterende kunstwerk bij de recipiënt dezelfde toestand teweegbrengt.6
Het kan dan ook nauwelijks verbazing wekken dat Van Ostaijen in de Nagelaten gedichten de poëzie
geregeld in verband brengt met de roes en met roesmiddelen. Onze ‘poëticale’ lezing van de slotverzen
van ‘Facture baroque’ wees trouwens geheel in deze richting: ‘Soms dringt de drang de droom tot
een gestalte/ en wordt het lichaam droom’ (vv. 23) - aan het vertrekpunt van de creatie staat ‘de
droom’; het door de creatie voortgebrachte kunstwerk moet op zijn beurt bij de recipiënt die ‘droom’
genereren - zoals ook een roesmiddel dromen opwekt. Eerder hadden we gezien dat Van Ostaijen in
het gedicht ‘Guido Gezelle’ de poëzie van Gezelle voorstelt als een spontane, ‘organisch’ uit het
onderbewuste opgewelde poëzie - een product van de ‘genade’, dat op zijn beurt voor de lezer die
genade vermag te ‘ontsluieren’. Het zal wel niet toevallig zijn dat de metafoor waarmee het gedicht
besluit, Gezelles poëzie vergelijkt met een ‘papaver’ - de bloem waaruit men het roesmiddel opium
bereidt.7 De niet-verstandelijke ‘inspiratie’ en, daaraan verbonden, het ‘organische’ karakter van
Gezelles gedichten laten hen toe om, als een roesmiddel, het verstand van de lezer uit te schakelen
en direct diens onderbewuste aan te spreken, wat verklaart dat ze het voor de lezer mogelijk maken
om
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Een frappant voorbeeld hiervan is ‘Vlerken’, waar het ‘Nachtelik’ opvliegen van vogels een heftig angstgevoel
veroorzaakt. Zoals de ‘roes’ en de ‘waan’ in ‘Facture baroque’ werkt deze momentane toestand van verminderde
zelfbeheersing ‘ontsluierend’ (cf. II, 196). Zie verder ook ‘Melopee’ (II, 213) en ‘Onbewuste avond’ (II, 231).
Zo b.v. in ‘Souvenir’, waar de vallende avond de vertrouwde stad plots vreemd maakt: ‘Zo wentelt plots aan d'ogen
u het wonder van een vreemde stad/ de grijze huizen u dees' anders zo bekende stede’ (II, 242). Vergelijk hiermee
Hoofdstuk 2.7.
Cf. hierbij ‘Herfstlandschap’, ‘Loreley’, ‘Leg uw hoofd zo in mijn arm…’ en natuurlijk ook de ‘Berceuses’.
Cf. b.v. de ‘Berceuse voor volwassenen’: ‘Wanneer de zandman nog eens komt/ [...] zullen wij slapen gaan en
dromen/ van een droom/ die niet gedroomd werd’ (II, 235). Zie verder b.v. ook de ‘dagdromen’ in ‘Spleen pour
rire’ en ‘Zeer kleine speeldoos’.
Eveneens in ‘Souvenir’ het ruiken van ‘die geur der aarde/ daarop ons dulle zinnen de herrefst toewaarts matelik
glijden’ (II, 242).
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.1.
Het gaat trouwens om een ‘wilde’ papaver, wat de ‘dionysische’ connotaties van papaver onderstreept, net als het
feit dat het woord deel uitmaakt van een uitroep, die het gedicht besluit met een sterke emotionele climax: ‘[...] en
lief als de madelief/ Als de klaproos rood/ o wilde papaver mijn’ (II, 215).
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‘stemmen van elzekoningen’ (II, 215) te horen. Andermaal kunnen we hierbij ook verwijzen naar
‘De sirenen’, waar gezegd wordt dat de sirenen enkel zingen wanneer zij in een roestoestand worden
gebracht. Met het oog daarop injecteert men hen dan ook geregeld met ‘papavervocht’ (III, 312). De
hieruit resulterende roes wekt de ervaring van het ‘andere’ en het ‘heimwee’ ernaar:
Het papavervocht heeft de eigenschap hem die het in zich opneemt een onbeschrijfelik
verlangen naar ruimte en een grondeloze treurnis mede te delen. In de sirenen maakt het
het verleden van de verre zeeën wakker en van hun vroegere macht op de mensen naast
een uiteindelike treurnis waarin als in een verdere afmeting ligt alle ruimte en alle
machtswaan. (III, 312)
Zoals het uit de ‘genade’ weggezongen gedicht heeft ook het lied van de sirenen het vermogen om
bij de toehoorder de ervaring van het ‘andere’ en het verlangen ernaar op te roepen. Opnieuw blijkt
dit effect dus te maken te hebben met een ‘roes’1, bij ‘producent’ én ‘recipiënt’ van het bewuste lied.

1.2.3. Het gebruik van intertekstuele referenties
Zoals men zal opmerken is het onderscheid tussen dit punt en het vorige enigszins vlottend. De
woorden en betekeniskernen die in de Nagelaten gedichten als chiffre voor Van Ostaijens ‘conceptie’
fungeren, kunnen die functie immers meestal alleen maar vervullen doordat ze ingebed zijn in een
ruimer ‘semiotisch’ kader. Dat maakt dat ook zij in de ruime zin van het woord ‘intertekstueel’ worden
gebruikt. In dit punt willen we ons echter beperken tot een korte bespreking van een aantal verwijzingen
in ‘Facture baroque’ naar andere (literaire en niet-literaire) teksten en naar literair-artistieke tradities.
Hiermee willen we laten zien dat het gebruik van dergelijke allusies een van de middelen is waarvan
de late Van Ostaijen zich bedient om zijn ‘conceptie’ op een indirecte manier tot uitdrukking te
brengen.
De meest voor de hand liggende verwijzing is, vanwege de titel ‘Facture baroque’, natuurlijk die
naar de barok en de barokliteratuur. Bovendien is, naar Uyttersprot meedeelt, de ‘driewerf herhaalde
anaforische aanloop “soms, wanneer”’2 typerend voor ‘de Duitse barokpoëten’3. De behandeling van
deze verwijzing stellen we echter uit tot 1.3., waar we zullen ingaan op de relatie tussen de titel
‘Facture baroque’ en het gedicht zelf. Daar zal

1
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III, 312. Men kan in Van Ostaijens werk overigens van een echt ‘papaver/klaproosmotief’ spreken. In De feesten
van angst en pijn, de bundel die wellicht Van Ostaijens meest ‘dionysische’ gedichten bevat, komt het woord
‘klaprozen’ voor aan het begin van het uitzinnige ‘De Marsj van de hete Zomer’. (Cf. I, 163) En in het door paniek
en ontzetting doorschokte ‘Angst een dans’ uit dezelfde bundel is de ‘papaver’ een van de grote leidmotieven. (Cf.
I, 249-252) In ‘Vrolik landschap’, een van de vroegere Nagelaten gedichten, is sprake van ‘klaprozen in koren’ (II,
190), en in ‘Jong landschap’ houdt een meisje ‘een klaproos hoog’ (II, 230). Zelfs in het kritische proza keert het
beeld van de papaver terug. Zo blijkt Van Ostaijen in ‘Dichters’ de ‘landelike papaver’ (IV, 215) te verkiezen boven
de orchidee. (Cf. Hoofdstuk 2.6.)
Kanttekeningen bij Paul van Ostaijen en het Verzameld Werk, 141.
Kanttekeningen bij Paul van Ostaijen en het Verzameld Werk, 141.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

580

blijken dat de in de titel vervatte verwijzing naar de barok associaties opwekt die goed bij onze
uiteenzetting over Van Ostaijens ‘conceptie’ en de formele realisering ervan in ‘Facture baroque’
aansluiten.
Eerder hadden we er al op gewezen dat het woord ‘waan’ zowel naar de betekenis als naar de klank
associaties oproept met het Bijbelse ‘Vanitas vanitatum et omnia vanitas’1. Deze suggestie wordt nog
versterkt door de aan Bijbels taalgebruik herinnerende toon, die gedragenheid en plechtigheid koppelt
aan een even ‘bezwerende’ als ‘belerende’ allure. Het spreken van ‘Facture baroque’ klinkt daardoor
als een profetisch spreken.2 Deze associatie versterkt de reeds door de ritmisch-formele organisatie
en door de connotaties van een aantal woorden en uitdrukkingen gewekte indruk dat hier iemand aan
het woord is die zich in een ‘grenstoestand’ (tussen bewustzijn en ‘roes’) en in een ‘grenspositie’
(tussen mens en God) bevindt. Voorts roept ‘Facture baroque’ ook reminiscenties op aan een Bijbels,
en inzonderheid nieuwtestamentisch, genre: de parabel. Zoals men weet is de parabel ‘bedoeld [...]
om de toehoorder (lezer) tot een morele houding te overreden.’3 Hij wil ‘een nieuw inzicht brengen,
dat vaak in verband staat met en gevolgen heeft voor de existentiële en eschatologische situatie van
de mens.’4 Die intentie vinden we ook terug bij de late Van Ostaijen. Zo herinneren we ons uit het
opstel over Brueghel dat Van Ostaijens bewondering voor deze schilder onder meer berust op het feit
dat velen ‘aan Breugel verschuldigd zijn dat hij hun een vlies voor de ogen wegnam, dat hij hun
toonde wat hun tot dan onzichtbaar was’ (IV, 341). Brueghels werk leidt volgens Van Ostaijen dan
ook tot ‘de bittere kennis van de leegheid van het menselike doen, [...] een platonies-pessimisties
aanvaarden van het uitkomstloze’ (IV, 341). Later schrijft hij in een brief aan Du Perron:
Een boek geldt maar door het kleine stukje waarheid dat het reveleert. ‘Hamlet’ is [een]
der grootste scheppingen omdat hier het stukje waarheid groter is dan elders. (De waarheid
van de noodzakelikheid der uiteindelike nederlaag van de mens).5
Van ‘Facture baroque’ lijkt in elk geval gezegd te kunnen worden dat het een ‘stukje waarheid’ wil
reveleren met betrekking tot de menselijke existentie. Het gedicht thematiseert ‘het verlangen der
mensen’ naar het ‘geenzijds’ en de onvervulbaarheid van dat verlangen - kortom, het leidt tot ‘de
bittere kennis van de leegheid van het menselike doen’ (het vanitasbesef!), tot het ‘inzicht in de
waarheid van de noodzakelikheid der uiteindelike nederlaag van de mens’. Van Ostaijen wil zijn
lezers daarmee tot een grondhouding van
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Cf. Ecclesiastes (Prediker) 2,1 en 12,8. Het motief van de vanitas is natuurlijk ook een voor de baroktijd ongemeen
belangrijk motief. (Cf. hierbij ook P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 105 en 109)
Deze vaststelling stemt trouwens ook overeen met het voor de Nagelaten gedichten ongewone, sterk retorische
karakter van dit gedicht. Een dergelijk retorisch-profetisch spreken roept vooral herinneringen op aan de
Sienjaal-gedichten. Zie ter illustratie b.v. het titelgedicht van Het Sienjaal, of ‘Vincent van Gogh’, met deze zelfs
bijna woordelijk aan ‘Facture baroque’ herinnerende verzen: ‘Maar alle schoonheid, mijn zoon, is in de brand/ van
je ogen. Ogen zijn steeds blauw als de zeestrandrand.’ (I, 100; mijn cursief) Zie in dit verband ook P. Hadermann,
Vanitas en Loreley, 104 en 111-112.
H. van Gorp, Lexicon van literaire termen, 289.
H. van Gorp, Lexicon van literaire termen, 289.
Brief van 7 januari 1928. Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 978.
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‘platonisch pessimisme’ brengen. Zoals we weten is deze illusieloze gerichtheid op het bovenzinnelijke
voor Van Ostaijen de morele houding bij uitstek.1
De laatste intertekstuele referentie in ‘Facture baroque’ waar we hier op willen ingaan, is de
verwijzing naar de Loreleythematiek. Deze verwijzing blijft in ‘Facture baroque’ tamelijk impliciet,
maar wordt versterkt doordat deze thematiek nog op verschillende andere plaatsen in Van Ostaijens
werk terugkeert, en dat vaak op een directere wijze. In ‘Facture baroque’ blijft de referentie beperkt
tot een overeenkomst naar de geschetste situatie: de zeelieden worden gelokt door een wonderlijke
stem die hen ‘van hun zinnen slaat’ en een onverklaarbaar maar hevig ‘verlangen’ in hen wekt;2 wie
zich door die lokstem laat betoveren, brengt echter zichzelf en zijn schip in gevaar: hij loopt het risico
tegen de ‘rotswand’ (v. 3) te pletter te slaan en door het water verzwolgen te worden.3 Dat we in deze
overeenkomst inderdaad een verwijzing naar de Loreleythematiek en inzonderheid naar Heines gedicht
mogen zien, wordt met name aannemelijk wanneer we ‘Facture baroque’ ‘in context’ lezen - in
samenhang met de andere ‘barokke’ gedichten - waaronder natuurlijk ook en vooral het gedicht
‘Loreley’ (II, 220). Dit gedicht laat zich lezen als het gevaarlijk-verlokkende lied van de waternimf,
die de zeeman rust, verlossing en geborgenheid belooft4 - een belofte die ze echter alleen kan
waarmaken door hem de dood in te lokken. Dit laatste valt echter nauwelijks uit het gedicht zelf op
te maken:5 het moet in de eerste plaats worden afgeleid uit de in de titel vervatte verwijzing naar de
Loreleythematiek.6 ‘Mythos’, een ander ‘barok’ gedicht, besluit met de verzen: ‘en gij weet niet/ wat
dit beduidt’ (II, 218) - wat natuurlijk direct doet denken aan de beroemde aanvangsregel van ‘Die
Heimkehr’: ‘Ich weiss nicht, was soll es bedeuten’7. Dezelfde thematiek keert trouwens ook elders
in Van Ostaijens werk nog een paar keer terug. Hierbij kunnen we andermaal verwijzen naar ‘De
sirenen’, waar Van Ostaijen ingaat op de gevaarlijke ‘macht’ (III, 312) van het lied van de sirenen:
met dit lied lokken zij ‘de janmaats [...] diep in de diepe zee, waar hun zang is de vroege dood, midden
de wonderlikheid van anemonen en wier, schelpen en koralen, meer dan een vergoeden.’8 De naam
‘Loreley’ keert ook terug in ‘Zelfmoord des zeemans’, waar ‘de stem
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Vergelijk hiermee: Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.
Heines ‘Die Heimkehr’, allicht de beroemdste verwoording van het Loreleythema, omschrijft het ‘Lied’ van de
Loreley als ‘eine wundersame,/ Gewaltige Melodei’, die de ‘Schiffer im kleinen Schiffe’ (cf. ‘de nederige boot’!)
‘mit wildem Weh’ (het hoog uitslaande verlangen) vervult. (Cf. Gedichte, 43)
In ‘Die Heimkehr’ wordt over de betoverde zeeman gezegd: ‘Er schaut nicht die Felsenriffe,/ Er schaut nur hinauf
in die Höh’.// Ich glaube, die Wellen verschlingen/ Am Ende Schiffer und Kahn;/ Und das hat mit ihrem Singen/
Die Lorelei getan.’ (Gedichte, 43)
Cf. de bezwerende, imperatieve openingsverzen: ‘Kom aan mijn borst/ kom aan mijn borst/ daar rust gij aan een
lijf/ dat eenzaam is een bedden van uw eenzaamheid’ (II, 220). Zie over ‘Loreley’ ook G. Borgers, Paul van Ostaijen.
Een documentatie, 738; en P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 106.
Of het zou door het vers ‘een wezenloze droom’ (v. 11) moeten zijn: het object van het verlangen is ‘wezenloos’,
‘irreëel’ en beantwoordt bijgevolg aan niets wat de mens kan kennen. Het is het ‘onkenbare’ en het ‘bovenzinnelijke’,
dat echter tevens het ‘onmenselijke’ is. Het bereiken ervan vereist dat men ‘ontwordt’.
Cf. hierbij E. Spinoy, Paul van Ostaijen, Nagelaten gedichten, 6-7.
H. Heine, Gedichte, 43. Zie hierbij ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 736; en P. Hadermann,
Vanitas en Loreley, 106.
III, 312. De ‘wonderlike’ wereld onder de waterspiegel die hier wordt opgeroepen, herinnert aan verzen uit ‘Geologie’
(‘Wanneer vindt het blauwe lood/ in de blauwe zee/ de groene wier/ en de koraalrif’), ‘Loreley’ (‘eenzaam spelen
uwe vingers/ langs het ontwarren van lange wier’) en ‘Facture baroque’ (‘[...] een reuk die openstaat/ op wonderlike
dieren/ en planten [...]’). Overigens wekt de verwijzing naar de sirenen ook reminiscenties aan de Odyssea, te meer
omdat in ‘De sirenen’ sprake is van ‘dove matrozen’ (III, 311). Dit doet natuurlijk denken aan Odysseus' matrozen
die hun oren met was dichtstopten om beschermd te zijn voor het gezang der sirenen.
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der Loreley’ (II, 241) dezelfde gevaarlijke macht blijkt te hebben: ze zet de zeeman ertoe aan in het
water te springen. En ook in het veel oudere ‘Lied voor mezelf’ treffen we de Loreleythematiek aan:
‘Doch steeds zingen de baren: Kom met ons mee, kom met ons mee!/ Is het de lokstem van de
Loreley?’1 Deze ‘lokstem’ wordt aan het eind van het gedicht nadrukkelijk geassocieerd met het
goddelijke: ‘Al de stemmen zingen mij: Ga mee op zee,/ met de baren van Kristus, met de baren van
de Loreley.’2 En ook hier houdt het ingaan op het appel en het ‘ter zee gaan’ op ‘de baren’ grote
gevaren in: ‘Ik heb betrouwen in mijn boot, doch de baren slaan zo hoog,/ [...] Als weer de zee vol
vrede en rust is, zal dan het wrak van mijn boot/ niet mededrijven naar de ree?’3
De Loreleythematiek laat zich vlot verbinden met de hoger besproken watersymboliek, die trouwens
in elk van de genoemde teksten prominent aanwezig is. Beide vertonen immers dezelfde onoplosbare
ambivalentie: ze verlokken de mens met de verleidelijke belofte van een andere wereld, die aan tijd
en ruimte is onttrokken en waarin alle tegenstellingen en verlangens zijn opgelost - de harmonische
toestand van verzoening en eenheid die in Het Sienjaal nog realiseerbaar werd geacht. Tegelijk roepen
ze ook allebei de suggestie op van de radicale onverenigbaarheid van die ‘tegenwereld’ met de wereld
van het menselijke, wat impliceert dat het ingaan op het verlangen naar het ‘geenzijds’ gevaarlijk en
potentieel zelfs dodelijk is.

1.3. De titel ‘Facture baroque’
In onze bespreking van ‘Facture baroque’ zijn we tot dusver niet ingegaan op de vraag naar de relatie
tussen de titel en het gedicht. Om op deze vraag te kunnen antwoorden, is het vooral belangrijk dat
we weten welke betekenis aan het woord ‘barok’ moet worden gehecht. Daarom hebben we nagegaan
in welke contexten dit woord elders in Van Ostaijens late geschriften voorkomt. Uit dit onderzoek
blijkt dat Van Ostaijen ‘barok’ doorgaans associeert met eigenschappen als: overdonderend, pakkend,
dynamisch, op een nadrukkelijke wijze virtuoos en kunstig, opgeschroefd, pathetisch, onnatuurlijk,
overdreven, overladen, grillig gevormd - allemaal eigenschappen, overigens, die ook in het gewone
taalgebruik vaak met het woord ‘barok’ worden geassocieerd.
Zo bestaat de ‘barokke neiging’ (IV, 214) die Van Ostaijen aan Slauerhoff toeschrijft hierin dat de
Nederlander op een opzichtige wijze uitpakt met zijn technische virtuositeit en zo de lezer probeert
te overdonderen.4 Het is dan ook maar normaal dat de gedichten van
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I, 109. Vergelijk met de eerste verzen van ‘Loreley’: ‘Kom aan mijn borst/ Kom aan mijn borst’ (II, 220).
I, 109. Ook het gebruik van het pejoratief geconnoteerde woord ‘lokstem’ suggereert dat het ingaan op dit appel
weinig goeds zal brengen. Zie hierbij ook P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 108.
I, 109. Zie in dit verband ten slotte ook ‘Holle haven’ uit Bezette stad, waar een van de namen die met de haven
worden geassocieerd, de naam ‘Loreley’ is. Cf. II, 55 en 57.
Dit maakt Van Ostaijen onder meer op uit Slauerhoffs voorliefde voor ‘moeilike rijmpjes’ (IV, 214). In het kort na
de Slauerhoffbespreking geschreven ‘Oscar Jespers’ hanteert Van Ostaijen het adjectief ‘barok’ op dezelfde wijze.
Het wordt daar immers gebruikt ter omschrijving van het vroege beeldhouwwerk van Oscar Jespers, dat een sterke
neiging tot ‘impressionistiese bravoure’ (IV, 221), ‘impressionisties brio’ (IV, 221), ‘handige gipskneërij’ (IV, 221)
en ‘een toegeven aan het briljante van een impressionistiese vakkennis der gips-behandeling’ (IV, 222) vertoont.
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Slauerhoff op waardering kunnen rekenen vanwege ‘de barokke literatuurkritiek’ (IV, 215). Deze
kritiek wordt immers vooral door een dergelijke ‘knapheid’ gecharmeerd en formuleert dan ook
oordelen in de trant van: ‘hoe knap weet deze dichter een dans te schilderen’ (IV, 215). In ‘Karel van
den Oever I’ verbindt hij ‘barok’ vooral met de betekeniselementen ‘overdreven’ en ‘onnatuurlijk’.
Van den Oevers ‘bekering’ tot het expressionisme is volgens Van Ostaijen niet werkelijk en doorleefd.
Dit leidt ertoe dat ook zijn uitdrukking ‘onoprecht’ (IV, 301) is: ‘slechts door opgeschroefdheid bereikt
hij een - het spreekt van zelf: gans kunstmatige - expressionistiese atmosfeer.’ (IV, 301) Van den
Oevers ‘konkretisering van het absolute’ (IV, 301) kan dan ook alleen maar ‘barok’ (IV, 301) worden
genoemd - ‘overdreven’ en ‘onnatuurlijk’. In ongeveer dezelfde zin komt ‘barok’ voor in het lyrische
prozastuk ‘Merkwaardige aanval’, waar de ‘kraplak-karmijnrode’ (III, 102) vergeleken wordt met
‘een zeer barokke dashond’ (III, 102). Op deze vergelijking laat Van Ostaijen twee korte zinnen
volgen, die kennelijk nader moeten verklaren wat met deze omschrijving wordt bedoeld:
‘Natuurverlangen naar onnatuurlikheid. Een gril.’ (III, 102) In het korte prozastuk ‘Lijnen’, ten slotte,
gebruikt Van Ostaijen ‘barok’ in de dubbele betekenis van ‘kunstig’ en ‘grillig’ waar hij het beeld
oproept van ‘een blad papier dat, in het vuur geworpen, langs barokke krullen krimpt de kern zijner
asse toewaarts.’1
In de meeste van de hier besproken gevallen is de term ‘barok’ overwegend negatief geconnoteerd.2
Dat is ook niet verwonderlijk. Zoals we weten beklemtoont Van Ostaijen in zijn streven naar een
‘zuivere’ lyriek het belang van een techniek die op een noodzakelijke en vanzelfsprekende manier
voortkomt uit de voorstelling die haar motiveert. Dat maakt dat zijn voorkeur meer concreet uitgaat
naar een kunst die gekenmerkt wordt door eenvoud, primitiviteit, spontaneïteit, natuurlijkheid en
‘in-zichzelf-beslotenheid’. Al deze kenmerken staan in schril contrast met de kenmerken die hij aan
de barok toeschrijft. Het kan dan ook niet bevreemden dat de variant van het expressionisme die hij
als het ‘romantiese’ expressionisme omschrijft en die hij als de tegenpool van zijn eigen ‘zuivere’,
‘organiese’ expressionisme beschouwt, ook wel met de term ‘barokekspressionisme’ (IV, 127)
aanduidt. Ook in zijn bespreking van het ‘romantiese’ expressionisme in ‘Proeve van parallellen
tussen moderne beeldende kunst en moderne dichtkunst’ komt het adjectief ‘barok’ voor:
het weinig konsekwente der techniek, de opeenhoping van situaties en beelden, meest in
een barok verband, [verbinden] de romanties-expressionistiese lyriek met de
romanties-expressionistiese schilderkunst, die zich van hare organiese zuster op dit gebied
door het opeenhopen van patheties-kausaal verbonden objekten onderscheidt.3
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III, 115. Beekman leest ‘barok’ hier vooral als ‘irregularly shaped’ (Homeopathy of the Absurd, 135).
Dat blijkt ook uit het derde Campendonkopstel, waar hij over een van Campendonks schilderijen schrijft dat het
‘d'un dessin baroque’ (IV, 190) is. Wat hij precies met het adjectief bedoelt, valt niet zonder meer uit te maken,
maar duidelijk is wel dat het geenszins complimenteus bedoeld is. Zie hierbij verder ook P. Hadermann, Vanitas
en Loreley, 103.
IV, 279. Mijn cursief. Zie hierbij ook ‘Modernistiese dichters’ (cf. IV, 176).
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Terwijl het ‘organiese’ expressionisme gekenmerkt wordt door ‘een door de drang naar aseïteit innerlik
bepaalde formalistiek’1 en zich bij het scheppen van het kunstwerk bijgevolg laat leiden door de
‘innere Notwendigkeit’, streeft het ‘romantiese’ expressionisme er in de eerste plaats naar om de
recipiënt te overdonderen en mee te slepen. Dit expressionisme resulteert dan ook in een kunst die
pathetisch, opgeschroefd en overladen is. Het wil vooral ‘pakkende’ kunstwerken voortbrengen. Voor
de ‘organiese’ ontwikkeling van het kunstwerk en het daarbij horende ‘sensibiliseren’ en ‘affecteren’
van het materiaal heeft het geen oog.2 In de plaats daarvan wordt ‘de compositie aprioristisch [...]
bepaald door het emotionele elan, door de “pathetische vaart”, en niet door zuiver lyrische factoren’3.
Als gevolg hiervan staan de ‘situaties en beelden’ waar dit expressionisme mee werkt, in een ‘barok
verband’ tot elkaar - een ‘patheties-kausaal’ in plaats van een ‘lyries-kausaal’ verband. Kort en goed:
de ‘romanties-expressionistiese’ kunst is ‘barok’ omdat ze uit is op pathetisch effect en haar formele
organisatie van dit doel afhankelijk maakt,4 de ‘organies-expressionistiese’ kunst is ‘zuiver’ omdat
ze enkel gehoorzaamt aan de ‘lyriese wetmatigheid’ en vrij is van alle ‘effectbejag’.5
Wat zegt dit alles nu over de relatie van de titel ‘Facture baroque’ tot het gedicht? Vermoedelijk
wil Van Ostaijen met het adjectief ‘baroque’ onder meer suggereren dat dit gedicht niet beantwoordt
aan zijn ideaal van de ‘zuivere’ lyriek zoals hij dat in de late kritische geschriften heeft beschreven.6
Zo telt het gedicht vierentwintig regels - maar liefst het dubbele van de twaalf regels die Van Ostaijen
in de ‘Gebruiksaanwijzing der lyriek’ als de maximale lengte van een gedicht aangeeft.7 Eigenschappen
als primitieve eenvoud, spontane natuurlijkheid en ‘in-zichzelf-beslotenheid’ die door Van Ostaijen
normaliter erg belangrijk worden gevonden en inderdaad ook kenmerkend zijn voor een groot aantal
andere Nagelaten gedichten, zijn in ‘Facture baroque’ ver te zoeken.8 Voorts kan ‘Facture baroque’

1
2
3
4

5

6

7
8

IV, 279. Mijn cursief.
Cf. hierbij IV, 279.
P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 104.
Zie hierbij ook C. Offermans, Tegengif, 138. Deze associatie van ‘barok’ met het streven naar pathetisch effect
keert ook terug in Van Ostaijens omschrijving van de pathetische gedichttitel ‘Stervende vogel’ als een ‘barokke
tietel’ (IV, 208).
Voor Van Ostaijens ideeën over de ‘lyriese wetmatigheid’ en zijn radicale afwijzing van elk streven naar effectbejag
en van elke toegeving aan de ‘lokale’ normen van publiek en kritiek zie Hoofdstuk 2.6. en 2.9.
Als een belichaming van Van Ostaijens artistieke ideaal beschouwt Offermans dan ook het personage Promethea
uit ‘Het bordeel van Ika Loch’: ‘Niets aan haar geeft de indruk kunstmatig te zijn aangedikt. Haar schoonheid is
“in zich gesloten en stom”: niet gericht op het behagen van anderen. Alle effectbejag is aan haar verschijning
vreemd.’ (Tegengif, 133) Verderop schrijft Offermans dat het kunstwerk voor Van Ostaijen ‘een zo groot mogelijke
onopzettelijkheid’ moet hebben: ‘Het werk mag niet volgens een bepaalde opzet zijn gemaakt, in die zin dat de
uitvoering het karakter van een invuloefening krijgt, én het mag niet de opzet zijn bepaalde reacties bij het publiek
uit te lokken.’ (Ibidem 133)
‘Barok’ wordt daarmee tevens in zijn ‘eigenlijke’ zin gebruikt, in de betekenis van: onregelmatig, grillig, vreemd
gevormd. Zie hierbij ook Hadermann, die schrijft: ‘Barok heetten vroeger die parels, welke door een gril van de
natuur aan de wet van een regelmatige structuur ontsnappen en, daar zij niet passen in een systeem dat precies op
het aanwenden van deze gladde regelmaat in halssnoer of vingerring gericht is, door parelvissers en juweliers terzijde
worden gelegd.’ (Vanitas en Loreley, 103)
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.6.
Bijzonder ongebruikelijk voor de Nagelaten gedichten is bijvoorbeeld de zeer complexe syntaxis. Waar die in de
meeste andere Nagelaten gedichten door de eenvoud van de parataxis wordt gedomineerd, wordt ‘Facture baroque’
gekenmerkt door een sterke tendens tot de ‘barokke krullen’ van de hypotaxis. (Cf. hierbij ook P. Hadermann, Het
vuur in de verte, 111)
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allerminst als een voorbeeld van een zuivere ‘thematische ontwikkeling’ worden beschouwd, ook al
laten er zich wel talrijke voorbeelden van associatie op grond van verwantschap naar de klank of de
betekenis in aanwijzen.1 Het gedicht is bovendien niet ‘arm aan inhoud’.2 Ten slotte valt het ook op
door zijn voor de Nagelaten gedichten uitzonderlijk retorische karakter: het vormt een lange, complexe
en beeldrijke opbouw naar het einde toe, waar het wordt afgerond met de ‘pakkende’ slotverzen (vv.
23-24), die met hun dreunende ritme, de plotsklaps eenvoudige en heldere syntaxis, de sterke alliteratie
op ‘dr’ en het opvallende chiasme berekend zijn op een maximaal effect op de lezer.3 ‘Facture baroque’
is niet ‘lyries-kausaal’, maar ‘patheties-kausaal’ opgebouwd. Dit stemt overeen met andere, voor de
Nagelaten gedichten eveneens ongewone kenmerken, zoals de profetische allure en de ‘uitzonderlijke
ernst’4. Door dit alles herinnert het gedicht aan Van Ostaijens eigen ‘romanties-expressionistiese’ en dus ‘barokke’ - poëzie: de poëzie uit de Sienjaal-tijd.5
Met Hadermann zijn we dan ook geneigd om in de titel ‘Facture baroque’ een ‘ironische
distantiëring’6 te lezen - een distantiëring die overigens nog wordt onderstreept door het gebruik van
het Frans. Het effect is dubbel: enerzijds neemt hij tot op zekere hoogte afstand van het gedicht omdat
het afwijkt van zijn lyrische ideaal, anderzijds ironiseert hij hierdoor ook zijn eigen ‘systeem’. ‘Facture
baroque’ mag dan in Van Ostaijens ogen nog ‘barok’ zijn, tegelijk geeft hij te kennen dat deze
‘aberratie’ bestaansrecht heeft.7 Dit is geen inconsequentie, maar juist in overeenstemming met Van
Ostaijens drang tot subversie en vernieuwing, die hem ook zijn eigen verworvenheden en zekerheden
voortdurend in vraag deden stellen.8
Is Van Ostaijens gebruik van het woord ‘barok’ als algemene esthetische categorie doorgaans verbonden
met pejoratieve connotaties, dan moeten we vaststellen dat hij tegenover de barok als tijdvak in de
kunstgeschiedenis zeker niet eenduidig negatief staat. Hadermann wijst erop dat ‘in Van Ostaijens
tijd en niet het minst in Duitsland de zelfstandige waarde en schoonheid
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Zie hierbij ook P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 103.
Net als de andere ‘barokke’ gedichten is het daarvoor ook volgens Hadermann ‘te zeer aan een intellectuele “inhoud”
gebonden.’ (Vanitas en Loreley, 111) Ook hierdoor staat het dichter bij het ‘romantiese’ dan bij het ‘organiese’
expressionisme. (Cf. hiervoor IV, 279)
‘Onderweg’ naar dit slot valt het nadrukkelijke gebruik te noteren van een aantal retorische stijlfiguren, zoals de
anafoor (de drievoudige herhaling van ‘soms’ aan het begin van een nieuwe eenheid), de emfaze (de isolering van
‘Soms’ in v. 1), de digressie als middel om spanning te creëren (de bijstelling bij ‘Soms’ in vv. 2-9) en de anakoloet
(de ongrammaticale samentrekking in vv. 19-20). Zie in dit verband ook P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 104
en 111.
P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 112.
Zie ook supra. Hadermann wijst er trouwens op dat de opbouw van de Sienjaal-gedichten goed gelijkt op die van
‘Facture baroque’: een ‘retorische bouw’ waarbij ‘in een lange reeks bijzinnen van herhalingspatronen gebruik
gemaakt [wordt] [...] om des te doeltreffender het effect van de korte hoofdzin voor te bereiden’ en het gedicht tot
stand komt door ‘de dynamische aaneenschakeling van beelden in associatieve reeksen’ (Vanitas en Loreley, 104).
Het resultaat is ‘een centrifugale, expansieve structuur’ (ibidem) - een omschrijving die ook van toepassing is op
‘Facture baroque’.
Vanitas en Loreley, 103.
Dat wordt trouwens nog eens onderstreept door het feit dat hij dit gedicht heeft gepubliceerd.
Cf. hierbij ook Hoofdstuk 2.6.
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van de barok door een ruimer publiek [werd] ontdekt.’1 Deze hernieuwde belangstelling is aan Van
Ostaijen vermoedelijk niet onopgemerkt voorbijgegaan.2 In het kritische proza spreekt hij meer dan
eens zijn bewondering uit voor Rembrandt3 en verwijst hij herhaaldelijk naar Jakob Böhme en Angelus
Silesius, twee mystieke dichters uit de barok.4 Sommige Van Ostaijencommentatoren vermoeden
trouwens dat de Duitse mystieke barokpoëzie invloed heeft gehad op Van Ostaijens eigen poëzie en dit vooral op een aantal gedichten uit De feesten van angst en pijn.5 Zoals we in 1.2.3. hebben
gezien oppert Uyttersprot dat ook ‘Facture baroque’ formeel reminiscenties bevat aan deze poëzie.
‘Facture baroque’ is in elk geval ook ‘barok’ naar de thematiek en de motieven: het heeft de
‘fundamentele onrust’6, de melancholie7 en de ‘gekweldheid’ van de barok, die zichzelf heen en weer
geslingerd ziet tussen het aardse en het hemelse, het roept de onzekerheid en de wisselvalligheid van
het aardse bestaan op, en varieert op het vanitasmotief en het bewustzijn van ‘de leegheid van het
menselike doen’ (IV, 341).8
Wijzen we ten slotte nog op twee gevallen waarin Van Ostaijen het woord ‘barok’ op een enigszins
afwijkende manier gebruikt. Zo schrijft hij in ‘Karel van den Oever I’ dat Van den Oevers ‘toestand
in de literatuur [...] enigszins barok’ (IV, 302) moet worden genoemd, omdat hij met alle middelen
expressionist wil worden, maar dat doel onmogelijk kan bereiken: zijn ‘bekering’ tot het expressionisme
kwam immers veel te laat. De betekenis van ‘barok’ lijkt hier dicht bij die van het woord ‘grotesk’9
te komen, wat trouwens ook wordt gesuggereerd door de aan de grotesken herinnerende manier
waarop Van Ostaijen Van den Oevers situatie schetst:
Hij heeft zich nu mateloos ingespannen om het expressionisme te bereiken, het
expressionisme: de halt voor de autobus. Op het ogenblik dat Van den Oever er aan
kwam, zei de autobus goeie middag en liet de expressionistiese dichter op het asfalt.
Helpt het nog dat hij wanhopig gebaren maakt met zijn parapluutje? En dat hij een vuist
zet naar die op het platvorm staan? Niemand kan het helpen dat Van den Oever te laat
arriveerde. En waarachtig een autobus kan niet stilhouden, telkens er een burger met een
paraplu wenkt. Heus, dat gaat niet. (IV, 302)
Op een vergelijkbare manier wordt het woord ‘barok’ gebruikt in de brief van 28 november 1924 aan
Paul Kenis, secretaris van de ‘Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen’. In die brief motiveert de
oud-activist Van Ostaijen zijn weigering om tot deze vereniging toe te treden door te verwijzen naar
een brief van Vermeylen, toen voorzitter van de VVL, aan de
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P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 110.
Cf. hierbij P. Hadermann, De kringen naar binnen, 162.
Cf. IV, 232 en 342; en P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 110-111.
Cf. hierbij IV, 273, 288, 322, 376 en 383; en P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 383.
Cf. hierbij P. Hadermann, De kringen naar binnen, 162; en H. Uyttersprot, Paul van Ostaijen en zijn proza, 89.
P. Hadermann, Paul van Ostaijens grotesk panopticum, 221.
Cf. hierbij b.v. H. Hoeks, Trouw aan de dingen, 251-252.
Zie hierbij ook P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 111.
De barok was overigens een tijdvak dat gekenmerkt werd door een bijzondere voorliefde voor het groteske. (Cf.
hierbij P. Hadermann, Paul van Ostaijens grotesk panopticum, 217 en 221)
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Belgische regering. In die brief zou Vermeylen de wens hebben uitgedrukt ‘dat de aktivisten niet
zouden worden gespaard.’1 Welnu, dit gegeven wordt door Van Ostaijen als uitgangspunt gebruikt
waarvan hij de consequenties ‘tot het einde denkt’ op een manier waarop hij dat ook vaak in de
grotesken doet:
Zo zijn wij bij dit barokke gekomen dat uw voorzitter, nadat het belgiese gerecht naar
zijn wens zou gehandeld hebben, zou verplicht zijn mij een uitnodiging naar de gevangenis
te sturen om de - overigens zeer eerbiedwaarde - vergadering der V.v.L. bij te wonen.
Misschien zou dan de heer Prof. Vermeylen zijn invloed bij de sociaal-demokratie [...]
hebben kunnen aanwenden voor mij een paar uurtjes vrij af te krijgen om deze zeer
noodzakelike vergadering bij te wonen.2
Het is de vraag of ‘baroque’ in ‘Facture baroque’ ook in deze betekenis kan worden gelezen. Het zou
dan eventueel op de aard van het ‘verlangen der mensen’ kunnen slaan, dat ‘barok’ (‘grotesk’) is
omdat het een verlangen is naar iets wat eens en voorgoed onbereikbaar is. De meest plausibele lezing
van de titel lijkt ons echter die waarbij ‘baroque’ gebruikt wordt ter aanduiding van een barokke
geestesgesteldheid en/of barokke stijlkenmerken. Zoals we hebben gezien zijn beide immers moeiteloos
in ‘Facture baroque’ terug te vinden. Als we ook het woord ‘Facture’ in de beschouwing betrekken,
dan wint met name de laatste van beide mogelijkheden aan overtuigingskracht. ‘Facture’ slaat immers
op de vorm van iets wat door mensen is voortgebracht en kan worden vertaald als ‘makelij’, ‘stijl’,
‘techniek’, ‘opbouw’ en ook als ‘factuur’. Deze laatste term slaat in het Nederlands trouwens doorgaans
op de makelij, de vorm van een kunstwerk.3 Het is ook in deze betekenis dat de term in de late kritische
opstellen voorkomt. Zo spreekt hij in ‘Self-defence’ van ‘de inhoud en de factuur van het gedicht’
(IV, 336). Het is dan ook waarschijnlijk dat Van Ostaijen met het adjectief ‘baroque’ vooral de
aandacht wilde vestigen op de bijzondere, ‘onzuivere’ stijl van het gedicht. Voorts is het niet
ondenkbaar dat ‘facture’ het ‘kunstige’ karakter van het gedicht moet helpen onderstrepen. Een
uitdrukking als ‘de facture, de bonne facture’ betekent immers zoveel als: ‘goed/knap in elkaar gezet’,
‘kunstig gebouwd’.4 Ook de omschrijving van dit gedicht als een ‘facture’ kan dus als een verwijzing
worden opgevat naar het ‘kunstige’ en ‘kunstmatige’ karakter ervan en zo de suggestie versterken
dat ‘Facture baroque’ een ‘aberratie’ is van Van Ostaijens eigen lyrische ideaal.

1
2
3
4

Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 545.
Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 545.
Deze betekenis bestaat ook in het Frans. Volgens de Larousse kan ‘facture’ betekenen: ‘Exécution, manière dont
une chose est faite, en matière de beaux-arts ou de littérature’.
Zo is een ‘couplet de facture’ volgens de Larousse: een ‘couplet qui présente de grandes difficultés vaincues, à
cause de la rareté des rimes adoptées, de leur redoublement, etc.’ Vergelijk hiermee Van Ostaijens hierboven
geciteerde uitweiding over de ‘barokke neiging’ bij Slauerhoff.
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1.4. ‘Facture baroque’ als ‘verheven’ gedicht
Zoals we hebben gezien is de enige vorm van verheven kunst die Kants goedkeuring kan wegdragen,
een kunst die verhevenheden voorstelt. Nu hadden we er eerder al op gewezen dat in de Nagelaten
gedichten talrijke objecten, hoedanigheden en personen worden opgeroepen die in de Beobachtungen
über das Gefühl des Schönen und Erhabenen als verheven worden aangemerkt.1
Vormen de Beobachtungen een soort van inventaris van verhevenheden, dan gaat de Kritik der
Urteilskraft op zoek naar de transcendentale vooronderstellingen van het verheven gevoel. Zoals we
hebben gezien komt Kant daarbij tot de slotsom dat de ‘zuivere’ verhevenheden geweldig grote of
bijzonder krachtige natuurobjecten zijn - objecten die in eerste instantie als ondoelmatig worden
ervaren omdat ze onze zinnelijke vermogens overweldigen en daarmee tegen onze zinnelijke interesse
ingaan. Voorbeelden van ‘zuivere’ verhevenheden zijn: uitgestrekte vlakten, het hemelgewelf, de
zee, een storm op zee, een woest en steil berglandschap, een peilloze afgrond, een verte, en dergelijke
meer.2 Verderop in de Kritik der Urteilskraft betrekt Kant ook de ‘onzuivere’ verhevenheden in de
beschouwing, wat hem toelaat om élk object dat ‘durch seinen Widerstand gegen das Interesse der
Sinne unmittelbar gefällt’3 tot de verhevenheden te rekenen. Zowat alle verhevenheden die in de
Beobachtungen worden opgesomd, beantwoorden aan deze ‘ruime’ definitie van het verhevene. Deze
omschrijving verruimt het veld van de potentieel verheven objecten tot zulke uiteenlopende dingen
als: de avond of de nacht, het besterde firmament, de eenzame en zwak licht gevende maan, donkere
kleuren, een in mist verzonken landschap, allerlei vormen van ‘nauwelijks-aanwezig-zijn’, de
eenzaamheid, roerloosheid, ascese, eenvoud, een moedige handeling, een dappere soldaat, een
koelbloedige leider, stilte, sombere kleuren, een grote gestalte, een hoge leeftijd, een buitensporig
groot gebouw, een door ‘ideeën’ gemotiveerde revolutie, etc.
Een groot aantal van deze verhevenheden komen frequent in de Nagelaten gedichten voor. Ook
‘Facture baroque’ roept een aantal verheven voorstellingen op. Zo komen zowel de zee als de lucht4
uitdrukkelijk in het gedicht voor, overigens telkens gekoppeld aan het woord ‘blauwheid’ dat door
zijn symboolwaarde de onmetelijke grootheid van deze twee verhevenheden nog eens extra
onderstreept. Voorts wordt de suggestie opgeroepen van een eindeloze verte en een peilloze diepte.5
Dat ‘de wind de hulzen stuk’ waait, suggereert dat hij
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Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 2.5.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.4.
KdU A 113/B 115. Zie hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 5.3.
Beide elementen komen ook samen voor in ‘Geologie’. Verwijzingen naar een van beide vindt men onder meer in
‘Avond strand orgel’, ‘Berceuse presque nègre’, ‘Jong landschap’, ‘Zelfmoord des zeemans’, ‘De Profundis’ en
‘Ogen’.
De ‘nederige boot’ van de mensen is immers op weg naar iets dat in een onbereikbare verte (‘over de kim’ (v. 15))
en op grote diepte (‘gekelderd’ (v. 15)) gelegen blijkt te zijn (cf. ook supra). De suggestie van een ‘peilloze diepte’
is nog veel nadrukkelijker in ‘Geologie’, waar een peillood (‘het lood/ des zeemans’) vruchteloos de bodem van de
zee probeert te bereiken: de zee is ‘bodemloos’ (II, 216-217; zie ook E.M. Beekman, The Universal Hue, 57). Verten
en/of diepten worden voorts ook opgeroepen in ‘Avond winter straten’ (‘haar vele verre lichten’ (II, 184)), ‘Haar
ogen of de goed gebruikte wensvorm’ (‘[...] het vuur in de verte’ (II, 198)), ‘Zo ook gaat de geliefde ...’ (‘Het is
een verre weg [...]’ (II, 203)), ‘Valavond’ (‘Snoek schiet diep [...]/ [...] zoeven vertesterk/ Verte [...]’ (II, 205)) en
‘Guido Gezelle’ (‘Diepste verte/ verste diepte’ (II, 215)). Zie in dit verband ten slotte ook J. Reynaert, Het mystieke
bij Paul van Ostaijen, 59; en W. Kusters, Over de randen van mijn handen, 94.
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stormachtig waait.1 En dat de planten en misschien ook de dieren ‘tussen de blauwheid van de zee en
de blauwheid van de lucht/ slechts zijn een vergelijken’ (II, 219) doet vermoeden dat ze ‘nauwelijks
zijn’ - slechts ‘minimaal’ aanwezig zijn.2 Op grond van dit alles kunnen we het landschap dat in
‘Facture baroque’ wordt opgeroepen dan ook als een ‘verheven’ landschap omschrijven.
Overigens komen een aantal van de hierboven opgesomde verhevenheden die in ‘Facture baroque’
niet aan bod komen, wel frequent elders in de Nagelaten gedichten voor. Zo spelen de Nagelaten
gedichten opvallend vaak ‘s avonds of ‘s nachts,3 onder een hemel met sterren4 en de maan5, en in een
atmosfeer gedomineerd door eenzaamheid en roerloosheid,6 stilte en het tot stilstand komen.7 Voorts
worden geregeld mensen of dingen opgevoerd in nog andere toestanden van ‘nauwelijks-aanwezig-zijn’
dan de hierboven genoemde: ‘nog-niet-zijn’8, bijvoorbeeld, of ‘bijna-niet-meer-zijn’9.
Behalve door het voorstellen of oproepen van verhevenheden kan een kunstwerk ook ‘verheven’
zijn wanneer het zelf op de een of andere manier aan de hierboven geciteerde
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Zie ook ‘Guido Gezelle’: ‘tempeest over alle diepten/ storm over alle vlakten’ (II, 215).
Een dergelijke ‘minimale’ aanwezigheid kenmerkt ook het ‘pampeluner meisje’ uit ‘Spleen pour rire’: ‘zo zeer zijn
dun haar dunne dijen’ (II, 214).
Cf. onder meer ‘Landschap’, ‘Vlerken’, ‘Feest’, ‘Onbewuste avond’, ‘Avondgeluiden’, ‘Wals van kwart voor
middernacht’, ‘Banlieue’, ‘Oppervlakkige charleston’, ‘Melopee’, ‘Polonaise’, ‘Avond Winter Straten’, ‘Zo ook
gaat de geliefde ...’, ‘Valavond’, ‘Mythos’, ‘Stilleven’ en ‘Avond Strand Orgel’. Zie hierbij verder ook E.M.
Beekman, Blue Skiff of the Soul, 112; E. Spinoy, Paul van Ostaijen, Nagelaten gedichten, 7; en Deel II. Hoofdstuk
2.5.
Zoals in ‘Geologie’: ‘gij weet niet/ of het eiland van de sterren is daarboven’ (II, 216). Zie verder ook ‘Haar ogen
of de goed gebruikte wensvorm’, ‘Banlieue’, ‘De Profundis’, ‘Oppervlakkige charleston’ en ‘Polonaise’; en Deel
II. Hoofdstuk 2.5.
Cf. hierbij onder andere ‘Melopee’, ‘Polonaise’, ‘Landschap’, ‘Oppervlakkige charleston’ en ‘Avondgeluiden’. Zie
verder ook E. Spinoy, Paul van Ostaijen, Nagelaten gedichten, 7; en Deel II. Hoofdstuk 2.5.
Beide komen voor in ‘Onbewuste avond’: ‘Zo eenzaam is niet één van ons en roerloos’ (II, 231). Zie verder b.v.
‘Jong landschap’: ‘Zo staan beiden bijna roerloos in de weide/ [...]/ - in ‘t spelevaren met mijn eenzaamheid’ (II,
230). Of ‘Loreley’: ‘daar rust gij aan een lijf/ dat eenzaam is een bedden van uw eenzaamheid’ (II, 220). Zie verder
ook ‘Avond Winter Straten’, ‘Banlieue’, ‘Valavond’, ‘Land mei’, ‘Mythos’ en ‘Landschap’; en E.M. Beekman,
Blue Skiff of the Soul, 115-116. In Deel II. Hoofdstuk 2.5. hadden we op een speciale ‘variant’ van de roerloosheid
gewezen: een eentonige, onveranderlijke beweging die passief wordt ondergaan - een ‘schuiven’, ‘glijden’ of
‘zinken’, zoals in ‘Melopee’, ‘Geologie’, ‘Ogen’ of ‘Onbewuste avond’.
Zoals in ‘Wals van kwart voor middernacht’: ‘De luit heeft zich bedacht/ en zwijgt’ (II, 208). Of nog, in ‘De
Profundis’: ‘Om de geraniën die aan de vensters onzer hoeven God roepen/ met haar meekraplakken stemmen/
schokt de stilte en het verstarren’ (II, 212). Zie verder ook ‘Banlieue’ en ‘Onbewuste avond’; en Deel II. Hoofdstuk
2.5.
Cf. de ‘Wals van kwart voor middernacht’: ‘Alsof zij iets zingen ging trilt de luit [...]/ Ik denk niet dat de luit iets
zeggen zal/ kwart vóór middernacht/ al trilt - zij trilt toch? - de luit nu weer’ (II, 208).
Zie b.v. ‘Zeer kleine speeldoos’, waar ‘Iris’ even aanwezig is ‘in een zeepbel’ die al bijna direct weer ‘breekt’ (II,
209). Zie verder ook ‘Gedicht’: ‘bloem die welkt/ herfst vergeelt het blad’ (II, 200). Of ‘Banlieue’: ‘einde knepperen/
kastanjetten/ van de/ aller/ laatste/ dans’ (II, 202). Eerder waren we uitgebreid ingegaan op ‘De oude man’, die ‘al
bijna niet meer is’: ‘His life has been completely reduced to the barest form of existence’ (E.M. Beekman,
Homeopathy of the Absurd, 153; zie verder Deel II. Hoofdstuk 2.5.). Vergelijk hiermee het late prozastuk ‘Lijnen’,
waar Van Ostaijen beschrijft hoe hij de aftakeling en ‘ontwording’ van een voorbijlopende man voorvoelt: hij ziet
hem, zoals het ‘Breugel’-essay het stelt, ‘naar [zijn] samenhang met het eeuwige’ (IV, 341). Zie in verband met
‘Lijnen’ ook E.M. Beekman, o.c., 150-152.
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definitie beantwoordt - anders gezegd, wanneer het zelf, en niet een of meer van de voorgestelde
objecten, op de een of andere manier een ‘primaire’ ondoelmatigheid vertoont, die in tweede instantie
het bewustzijn vermag te wekken van een ‘hogere’ doelmatigheid. Dat betekent meer concreet dat
het aldus begrepen ‘verheven’ kunstwerk altijd in een of ander opzicht opzettelijk moet ingaan tegen
een doel, dat hier moet worden opgevat als het begrip van een volkomenheid.
Zoals we hebben gezien bestaat een van de manieren waarop het ‘verheven’ kunstwerk opzettelijk
ondoelmatig kan zijn in het ontwrichten van de realistische voorstelling en het gebruikelijke technische
arsenaal om zo'n voorstelling op te roepen. Deze antirealistische tendens leidt bij de late Van Ostaijen,
net als bij een aantal andere modernisten, soms tot een zo goed als volledige abstractie. Een aantal
Nagelaten gedichten kunnen dan ook worden gelezen als voorbeelden van wat Kant de ‘negative
Darstellung’ noemt: een voorstelling die er door haar consequent niet-representerende karakter aan
probeert te herinneren ‘qu'il y a de l'imprésentable’.1 Zo ver gaat Van Ostaijen in ‘Facture baroque’
echter niet. De voorgestelde ruimte is zoals we hebben gezien weliswaar geen ‘natuurlike ogeruimte’,
maar een ‘kosmiese ruimte’. Toch lijkt deze ruimte op de ‘ogeruimte’ gemodelleerd te zijn en laat ze
zich dan ook in principe in de aanschouwing voorstellen. De verwachting die Van Ostaijen door het
oproepen van deze ruimte bij de lezer wekt, is dan ook dat we ons van de beschreven objecten of
gebeurtenissen zonder veel problemen een voorstelling zullen kunnen vormen, ook al wijken die
objecten of gebeurtenissen sterk af van de vertrouwde realiteit en beseft de lezer dat van hem wordt
verwacht dat hij het beschrevene leest als een ‘beeldende’ (‘concrete’) uitdrukking van een ‘diepere’
(‘abstracte’) betekenis. In ‘Facture baroque’ wordt die verwachting echter gefrustreerd: de opgeroepen
ruimte blijkt er bij momenten nauwelijks voorstelbaar te zijn. Wat moeten we ons bijvoorbeeld
voorstellen bij zoiets als ‘de immer deinende rotswand/ van een reuk die openstaat/ op wonderlike
dieren/ en planten die/ koortsdoorschoten/ tussen de blauwheid van de zee en de blauwheid van de
lucht/ slechts zijn een vergelijken’ (vv. 3-9)? Dit is toch wel erg vreemd: van een ‘rotswand’, een
natuurobject dat we normaliter associëren met massieve onverzettelijkheid en hardheid, wordt gezegd
dat hij ‘immer deint’, met andere woorden dat hij beweegt zoals een vloeistof beweegt. De rotswand
is bovendien per definitie ‘verticaal’, terwijl ‘deinen’ de beweging is van iets ‘horizontaals’. Vervolgens
blijkt de rotswand te fungeren als een metafoor voor een ‘reuk’ - een bevreemdende metafoor: het
etherische en vluchtige van een reuk is immers onverenigbaar met het tastbare en onverzettelijke
karakter van een rotswand. Al even vreemd is het dat van de ‘reuk’ wordt gezegd dat hij ‘openstaat’:
als we van iets zeggen dat het ‘openstaat’ dan gaat het meestal om een tastbaar en vooral zichtbaar
object, terwijl een reuk juist ongrijpbaar en onzichtbaar is. Voorts is het zoals we hebben gezien ‘de
rotswand van een reuk’ die ‘openstaat’: is een ‘rotswand’ normaal een vrijwel onoverkomelijke
barrière - iets dat de toegang belet - dan blijkt hij hier juist de toegang mogelijk te maken. Ook bij
datgene waarop ‘de reuk openstaat’ kunnen we ons weinig voorstellen. Het gaat om ‘dieren en planten’,
waarover drie dingen worden gezegd: ze zijn ‘wonderlik’, wat impliceert dat ze afwijken van de
dieren en planten zoals wij ze kennen; ze zijn ‘koortsdoorschoten’, hetgeen

1

Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 4.1.
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eveneens meer vragen oproept dan het antwoorden geeft: zijn ze ‘doorschoten’ met hun eigen koorts
of met de koorts van wie hen ziet of beschrijft, zijn ze ‘maar’ koortsvisioenen, zijn ze wel ‘werkelijk’,
‘bestaan’ ze echt? En ten slotte zijn ze ‘tussen de blauwheid van de zee en de blauwheid van de lucht
slechts [...] een vergelijken’, waarbij de (zeer concrete) objecten ‘dieren en planten’ plots worden
geïdentificeerd met een (eerder abstracte) handeling: ‘een vergelijken’. De vergelijking blijkt bovendien
te gaan tussen twee objecten met een schier eindeloze uitgestrektheid, een eigenschap die de ‘dieren
en planten’ die wij kennen niet hebben. In dit laatste beeld dreigt de ruimte zelfs in haar geheel te
gaan oplossen: boven en onder worden eindeloos zich in elkaar spiegelende halve sferen, die nauwelijks
nog van elkaar te onderscheiden zijn: beide worden gekenmerkt door ‘blauwheid’ en het ‘vergelijken’
blijkt nauwelijks verschillen aan het licht te brengen (cf. ‘slechts’!).1
Van Ostaijen gebruikt hier een procédé dat in nog heel wat andere Nagelaten gedichten voorkomt:
hij roept een voorstelling op om haar vervolgens grondig ‘onklaar’ te maken. Niet toevallig voltrekt
zich deze ‘sabotagedaad’ in ‘Facture baroque’ precies op het moment in het gedicht waar sprake is
van de grens waar ‘de boten van hun zinnen’ tegenaan slaan. Door het ontwrichten van de ruimte,
die - met de tijd - een van de grondvormen van de aanschouwing is, probeert Van Ostaijen op datgene
wat ‘geenzijds’ ligt - het bovenzinnelijke, dat per definitie niet in de ruimte gegeven kan worden - te
alluderen. Van Ostaijen streeft trouwens niet alleen in ‘Facture baroque’ maar ook in vele andere
Nagelaten gedichten naar het creëren van een ‘duizelruimte’2, waar allerlei spiegeleffecten,
verdubbelingen en omkeringen een grondig desoriënterend effect hebben3 en onze pogingen om de
in het gedicht opgeroepen voorstelling te visualiseren doelbewust in het ongerede
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Bij deze uiteenzetting zou men kunnen opwerpen dat met ‘deinende rotswand’ allicht gewoon de reflectie is bedoeld
van de rotswand op de ‘waterspiegel’. Een dergelijke lectuur is uiteraard heel wel mogelijk, maar mag toch niet
opgelegd worden als de lectuur van de besproken regels. Dit zou hun ‘ontwrichtende’ karakter al te zeer aan het
oog onttrekken en ‘normaliseren’.
Het woord is afkomstig uit ‘Vorst’ (II, 160). Het woord ‘duizelen’ komt ook elders in de Nagelaten gedichten voor,
zo b.v. in de samenstellingen: ‘Duizend duizelkussen’ (II, 183) en ‘duizellicht’ (II, 191). Voorts worden in de late
poëzie meermaals ‘duizelingwekkende’ bewegingen opgeroepen, zoals het ‘tuimelen’ uit ‘Gedicht’ (II, 183), het
‘schrikschudden’ uit ‘Vlerken’ (II, 196) of het ‘wentelen’ uit ‘Haar ogen of de goed gebruikte wensvorm’ (II, 198).
Zie hierbij ook E. Spinoy, Spleen pour rire, 182.
Het beeld van de zich in elkaar spiegelende ‘blauwheid van de zee’ en ‘blauwheid van de lucht’ (v. 8) uit ‘Facture
baroque’ en de daaraan gekoppelde suggestie van eindeloze wederzijdse weerkaatsing en principiële verwisselbaarheid
keren nog nadrukkelijker terug in ‘Geologie’: ‘gij weet niet/ of het eiland van de sterren is daarboven/ gij weet niet/
of het eiland aan de aardas is’ (II, 216). Zee en lucht zijn nauwelijks uit elkaar te houden: ‘tweemaal blauw/ en
tweemaal bodemloos’ (II, 216; zie ook E.M. Beekman, Blue Skiff of the Soul, 114; en id., The Universal Hue, 55).
Elders gebruikt Van Ostaijen een paar keer het beeld van een gigantische ‘kom’ of ‘kuip’ die gemakkelijk kan
worden omgekeerd. In een vergelijkbare metaforische constellatie, zoals in ‘Ogen’: ‘zodat het roerloos hangt aan
d'einderkom/ of roerloos ligt in d'einderkuip’ (IV, 243). Maar ook daarbuiten, zoals Van Ostaijens wellicht kortste
‘Gedicht’, dat het beeld oproept van mist die als een ‘kom’ op een dorp ligt: ‘Is het Lichtmis licht mist/ op het dorp
keer om de kom’ (II, 223). Het beeld keert verder ook terug in onder meer ‘Banlieue’ (II, 202), en in het oudere
‘De Marsj van de hete Zomer’ (‘[...] hemel/ Omgedraaide kuip van blauw’ (I, 174)). Een ander frappant voorbeeld
van de omkerings- en spiegeleffecten waar Van Ostaijen in de Nagelaten gedichten graag mee werkt, vindt men in
‘Jong landschap’: ‘Zo staan beiden bijna roerloos in de weide/ het meisje dat loodrecht aan een touw des hemels
hangt/ legt hare lange hand op de lange rechte lijn der geit/ die aan haar dunne poten de aarde averechts draagt’ (II,
230). Zie in dit verband ten slotte ook P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 105-108; E. Spinoy, Paul van Ostaijen,
Nagelaten gedichten, 8; en T. Vaessens, De esthetische uitdrukking van een idealistische beslissing, 71.
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brengen.1 De lezer ziet zich daarmee het houvast van een onveranderlijk en eenduidig lokaliseerbaar
‘stand-punt’ of de overzichtelijke duidelijkheid van een enkele gezichtshoek ontzegd.2 Boven en
onder, verten en diepten worden onderling verwisselbaar.3 De ruimte, die aan de zinnelijke
gewaarwordingen ‘vorm’ geeft, laat het afweten. Wat zich in ‘Facture baroque’ voordoet is dus een
‘inbraak’ van de ‘vormeloosheid’ en de ‘chaos’ in het ‘gevormde’ en het ‘geordende’. Zoals we weten
wordt een ‘Unform’ geredelijk ervaren als een ‘analogon’ van het bovenzinnelijke, dat immers niet
in de aanschouwing gegeven kan worden en derhalve ook geen vorm kan krijgen.4 Het ‘saboteren’
van de ruimtevoorstelling brengt zo'n ‘Unform’ tot stand en is dan ook een bijzonder geschikt procédé
voor een kunst die wil alluderen op het bovenzinnelijke in zijn onpresenteerbaarheid.5
De ‘wereldvreemde werelden’6 die Van Ostaijen in de Nagelaten gedichten probeert op te roepen,
liggen ‘geenzijds der zinnekim’ en bevatten bijgevolg niets dat we kunnen kennen of waarnemen, of
dat we ons zelfs maar kunnen voorstellen. Wanneer hij in de Nagelaten gedichten aan die wereld
objecten toeschrijft, dan gaat het om wat Kant ‘Undinge’7 zou noemen. De ‘beschrijvingen’ van die
‘objecten’ blijken bij nader inzien ‘pseudobeschrijvingen’. Ze bestaan, zoals in ‘Facture baroque’,
uit negaties,8 omkeringen en
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Letterlijk ‘onvoorstelbaar’ is bijvoorbeeld wat in het op het eerste gezicht eenvoudige slot van ‘Jong landschap’
wordt opgeroepen: ‘Over de randen van mijn handen/ tasten mijn handen/ naar mijn andere handen/ onophoudelik’
(II, 230).
Verschillende Nagelaten gedichten roepen trouwens de suggestie op van een versplintering van het gezichtsveld.
Zo b.v. in ‘Stilleven’: ‘Zie door het heldere glas/ het heldere glas/ en door dees'held're dubbele wand/ de heldere
ruit/ op deze blauwe nacht/ in deze heldere ruit/ die aan de nachtwand dun maar aanleunt/ zie het heldere glas/ en
hoe uw oog een zielezeil/ op veel einders telkens schuift/ als op een touwestel vlak en eenvoudig’ (II, 221; zie ook
P. Hadermann, Vanitas en Loreley, 107; en R. Bloem, De witte regen van de verwondering). Of in ‘Ogen’: ‘Zijn
oog glijdt aan het vreemde oog dat haar oog is/ zoals een zeil aan d'einder schuift/ daarvan gij denkt nu schuift het
om de einder om/ Maar lang zo glijdt het zijn glijden al maar door/ zodat het roerloos hangt aan d'einderkom/ of
roerloos ligt in d'einderkuip’ (II, 243).
Cf. andermaal ‘Guido Gezelle’: ‘tempeest over alle diepten/ storm over alle vlakten/ [...]/ Diepste verte/ verste
diepte’ (II, 215).
Voor Kants opvattingen over de beperkte toepasbaarheid van de ruimtevoorstelling zie onder andere KdrV A
27-30/B 43-45, B 149, B 274 en A 375; en Deel I. Hoofdstuk 2.3.2.
Zie hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.3.2. en Deel II. Hoofdstuk 4.1. Dat wordt trouwens ook al in de eerste Kritik
gesuggereerd: ‘In der natürlichen Theologie, da man sich einen Gegenstand denkt, der nicht allein für uns gar kein
Gegenstand der Anschauung, sondern der ihm selbst durchaus kein Gegenstand der sinnlichen Anschauung sein
kann, ist man sorgfältig darauf bedacht, von aller seiner Anschauung [...] die Bedingungen der Zeit und des Raumes
wegzuschaffen.’ (KdrV B 71)
II, 183. Hadermann spreekt van een ‘parallelle wereld’ (Vanitas en Loreley, 106), Vaessens van ‘een gesuggereerde
alternatieve werkelijkheid’ (De esthetische uitdrukking van een idealistische beslissing, 70).
Zie voor deze term KdrV B 274.
In ‘Facture baroque’ b.v.: ‘Geen kent het S.O.S.-gesein’ (v. 19). Hetzelfde procédé wordt ook gebruikt in ‘Jong
landschap’: ‘Er zijn geen woorden die zo sierlik zijn/ als ringen in zeboehorens/ en tijdgetaand zoals een zeboehuid
-/ hun waarde bloot naar binnen schokken/ Zulke woorden las ik gaarne tot een garve’ (II, 230; mijn cursief). Het
verlangen dat hier wordt uitgesproken (‘[...] las ik gaarne [...]’) is dus een verlangen naar woorden die per definitie
niet bestaan (‘Er zijn geen woorden [...]’). Zie verder b.v. ook ‘Zo ook gaat de geliefde ...’: ‘alsof er geen verlangen/
over mijn vingers/ lag// Het is een verre weg naar de passieloze berg’ (II, 203; mijn cursief) Van Ostaijen gebruikt
voorts ook geregeld woorden die absolute zuiverheid, leegte en niet-zijn oproepen. In het zo-even geciteerde gedicht:
‘het blote schouwen’ (II, 203). Of in ‘Geologie’: ‘gij kende niet/ een groter leegheid’ (II, 217). Zie hierbij verder
ook E. Spinoy, Paul van Ostaijen, Nagelaten gedichten, 7.
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paradoxen,1 gewaagde synesthesieën,2 normaal ontoelaatbare combinaties van abstracta en concreta
of andere ongeoorloofde of in elk geval ongebruikelijke woordcombinaties.3 De combinatie van al
deze procédés maakt duidelijk dat de opgeroepen wereld een radicaal andere is dan die welke wij
kennen. Daarbij heeft de relatie tussen de woorden en de door die woorden opgeroepen objecten zich
in vele gevallen losgemaakt van de ‘mimetische volgorde of causaliteit.’4
De tegenwereld waarop Van Ostaijen probeert te alluderen, wordt vaak ook in verband gebracht
met het verre en het exotische of op zijn minst met het ongewone - in elk geval met een sfeer die op
een radicale wijze afwijkt van het vertrouwde en het bekende. Zo wordt ‘het meisje’ in ‘Spleen pour
rire’ (II, 214) in verband gebracht met plaatsen met exotisch klinkende namen (‘Honoloeloe’,
‘Pampelune’) en met exotische (‘wonderlike’) dieren, planten en mineralen met in vele gevallen al
even fraaie namen (‘papegaai’, anemonen’, ‘opalen’, ‘barokkoralen’). Hierdoor wordt een sfeer
opgeroepen die associaties wekt met de wereld van ‘wonderlike dieren/ en planten’ (vv. 5-6) uit
‘Facture baroque’: een fascinerende, maar bij nader inzien onvoorstelbare en onkenbare ‘tegenwereld’5
- wat trouwens wordt bevestigd door het ‘ken ik niet’ aan het eind van de eerste strofe.
Ten slotte probeert Van Ostaijen ook op de ‘andere’ wereld te alluderen door op uiteenlopende
manieren te suggereren dat het gevormde de vormeloosheid nadert, en dat het vertrouwde en bekende
vreemd en on(her)kenbaar dreigt te worden. Zo kan de ruimte in ‘Vorst’ plots een ‘duizelruimte’
ontsluieren doordat de vorst de geluiden ‘vervormt’ en
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In ‘Facture baroque’ hadden we onder meer gewezen op een combinatie als ‘deinende rotswand’, die zulke
onverenigbare betekeniselementen als vloeibaarheid en hardheid, horizontaliteit en verticaliteit verenigt. Hetzelfde
gebeurt ook in ‘Landschap’, waar aan de paradox meteen ook een omkering wordt verbonden: ‘het veelvoudig éne/
[...] het éne veelvoudige’ (II, 191). Zie verder b.v. ‘Valavond’: ‘Langs wisseloevers/ welke toch bestendig zijn’ (II,
205); of ‘Spleen pour rire’, waarvan de hele eerste strofe op een paradox is gebouwd, aangezien zij een beschrijving
geeft van een meisje dat hij niet blijkt te kennen. Zie in dit verband verder ook E. Spinoy, Paul van Ostaijen,
Nagelaten gedichten, 7.
Zoals in ‘Facture baroque’: ‘de rotswand/ van een reuk die openstaat’ (vv. 3-4). Terecht stelt Van Aart dat de late
Van Ostaijen de synesthesie gebruikt om een ‘wereld op te roepen [...] die alleen in en door het gedicht bestaat en
gedissocieerd is van de empirische werkelijkheid.’ (Kleursynesthesieën in de poëzie van Paul van Ostaijen, 88; zie
ook ibidem 79 en 83) Synesthesieën komen behalve in ‘Facture baroque’ onder meer voor in ‘Landschap’, ‘Archaïese
pastorale’, ‘De Profundis’, ‘Mijn ogen zijn omfloersde tamboerijnen ...’, ‘Polderlandse arkadia’, ‘Avondgeluiden’,
‘Souvenir’ en ‘De oude man’. Zie verder ook J.C. van Aart, o.c., 55, 71-75, 88 en 92-93.
Ook Van Aart wijst erop dat in de Nagelaten gedichten het ‘verminderen van het werkelijkheidsgehalte’ vaak het
gevolg is van ‘de door de woorden tussen de afzonderlijke objecten gelegde verbinding en hun opeenvolging’ (J.C.
van Aart, Kleursynesthesieën in de poëzie van Paul van Ostaijen, 84). Hij illustreert deze bewering aan de hand
van een lectuur van ‘Avond Strand Orgel’ (cf. ibidem 85-86). De meest frappante voorbeelden van dergelijke
combinaties in de Nagelaten gedichten zijn vreemde, neologistische samenstellingen als ‘Kristalwegen’,
‘kluisduisternis’, ‘Maanbomen’, ‘schaduwmythos’, ‘maanstraalstraten’ - voorbeelden uit één enkel gedicht, te weten
‘Landschap’ (II, 191).
J.C. van Aart, Kleursynesthesieën in de poëzie van Paul van Ostaijen, 85. Zie verder ook ibidem 82-83 en 86; en
T. Vaessens, De esthetische uitdrukking van een idealistische beslissing, 71. Op Van Ostaijens principiële vijandigheid
tegenover de categorieën en in het bijzonder tegenover de categorie van de causaliteit zijn we onder meer in Deel
II. Hoofdstuk 4.2.1. en 4.2.2. al uitgebreid ingegaan.
Ook Hadermann ervaart de evocatie van de ‘andere’ wereld in ‘Facture baroque’ als de evocatie van een ‘exotisch
droomlandschap’ (Vanitas en Loreley, 105). Zie verder b.v. ‘Jong landschap’, met de nadrukkelijke verwijzing naar
de ‘zeboe’, een ‘exotische’ rundersoort: ‘Er zijn geen woorden die zo sierlik zijn/ als ringen in zeboehorens/ en
tijdgetaand zoals een zeboehuid’ (II, 230).
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vreemd maakt: ‘Is vorst/ breken stenen scherp/ slaan laarzen klaar/ schellen de schellen schel/ helder/
helder/ helder/ duizelruimte luidt’ (II, 160).1 Ook andere ‘atmosferische’ omstandigheden, als duisternis
of mist, kunnen de indruk wekken dat de vaste en vertrouwde vormen met oplossing bedreigd zijn
en zo de nabijheid suggereren van een ‘vreemde’ ruimte - een onkenbare, vormeloze ‘andersheid’.2
Hetzelfde effect wordt bereikt door het oproepen van dingen of gebeurtenissen die onverwacht
beginnen - plots uit de ‘vormeloosheid’ verschijnen in het ‘gevormde’ - of door het ophouden van
iets, dat daarmee naar een radicaal andere toestand, een voor ons uitsprekelijk ‘vreemde’ toestand
van ‘niet-zijn’, van niet langer tot de empirie behoren, overgaat.3 Beide procédés hebben met elkaar
gemeen dat zij een toestand van ‘minimaal zijn’4 suggereren, die het bewustzijn wekt van de nabijheid
van wat per definitie niet kan zijn. De effecten van vervreemding en desautomatisering die Van
Ostaijen met de genoemde procédés bereikt, verklaren overigens het ‘unheimliche’ karakter van veel
Nagelaten gedichten.5

1
2

3

4

5

Vergelijk hiermee ‘Landschap’, dat de vervreemdende ervaring van een ‘vorstnacht’ (II, 191) oproept.
Op het belang van de duisternis, de avond en de nacht als thematische elementen in de Nagelaten gedichten hebben
we hier reeds voldoende gewezen. Gedichten waarin de mist een centrale rol speelt, zijn ‘Herfstlandschap’ (II, 194)
en het ‘Lichtmis-gedichtje’ (II, 223). Zie in dit verband ook E. Spinoy, Paul van Ostaijen, Nagelaten gedichten, 8;
en id., Spleen pour rire, 181.
Zo b.v. in ‘Banlieue’: ‘Rond middernacht een Tir Flaubert/ schotvallen stilte/ einde knepperen/ kastanjetten/ van
de/ aller/ laatste/ dans’ (II, 202) Vaak is dit ‘ophouden’ van iets het stilvallen van een beweging of het verdwijnen
van het licht. In ‘Valavond’: ‘laatste vollicht’ en ‘Verte rode-beuk-glimmen/ laatste berkschilferen’ (II , 205). Of
in ‘Land mei’: ‘Meikever legt zich/ verre zoeven/ rust’ (II, 207). Of in ‘Zo ook gaat de geliefde’: ‘Ons op de
schouders/ valt nu laat en schuin de schaduw’ (II, 203). Het ophouden van bewegingen of andere veranderingen
suggereert net zoals de in de Nagelaten gedichten vaak opgeroepen toestanden van absolute roerloosheid, stilte en
rust, het ‘buitentijdelijke’, het ‘tijdloze’. Immers: ‘der Begriff der Veränderung und, mit ihm, der Begriff der
Bewegung (als Veränderung des Orts) [ist] nur durch und in der Zeitvorstellung möglich’ (KdrV A 32/B 48; zie
ook KdrV B 149). Toestanden waarin veranderingen en bewegingen ophouden of afwezig blijven, zijn dus uitermate
geschikt om op het domein van het bovenzinnelijke, waar de tijdsvoorstelling niet van toepassing is (cf. KdrV A
34-35/B 51), te alluderen.
In beide gevallen wordt een positie opgeroepen op de grens tussen de tijdruimtelijke organisatie van het empirische
enerzijds en de afwezigheid van elke vorm, en daarmee ook van tijd en ruimte, in het transcendente anderzijds. (Cf.
in dit verband ook Deel II. Hoofdstuk 4.1.) Het frappantste voorbeeld uit Van Ostaijens werk van een figuur die
‘op de grens’ staat, is Promethea uit ‘Het bordeel van Ika Loch’. In de beschrijving van deze figuur wemelt het van
negaties en indicaties van ‘nauwelijks zijn’: ‘Promethea! nauweliks en kort raakten haar vingers de voorhang, hem
licht terzijde schuivend, zo was het reeds genoeg [...]. Zo stond zij vóór de voorhang, haar lijf uiterlik beweegloos
gespannen in oranje-zijde. Enkel de buik tot even onder de navel was naakt, maar zo vlak was de buik dat je, hem
natekenend, met een dunne potloodlijn de schaduw zou geven. Zij verraadde geen meisjesschuchterheid en de
wetenschap der courtisanen had zij ongebruikt gelaten. Haar roze nagels wekten niet één herinnering aan het
polijstborsteltje; zij waren rose. Het enige sieraad dat zij droeg was een halssnoer van onbeduidende aquamaris, schoon zoals het toeval schoon is van een kever op een blad; - harmonie van zwakgetoonde dingen: het dunne blauw
op het bleke amber van haar hals. [...] Haar haar was asblond, zonder spoor van friseerkunst. Haar mond was niet
wondscherp en amper droeg hij een onbepaalbare belofte; hij sloot zich om een mysterie van woordeloze
konkupiscens. Haar zwak-ronde lijnen verklonken in de dunne draagkracht van haar sikkelbenen; de last van het
smalle lijf was ze schier te zwaar. Het scheen zo alsof, de lucht rond ze te zwaar geladen, de benen, in laatste
inspanning, een ogenblik nog volmaakt schoon waren, alvoor te springen onder de druk van deze contraire energieën.’
(III, 33-34; mijn cursief)
Over het ‘Unheimliche’ bij de late Van Ostaijen zie ook E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 129 en 151;
P. Hadermann, De kringen naar binnen, 33; Vanitas en Loreley, 106; id., De modernistische doorbraak, 297 en
317; A. Westerlinck, Een visie op Paul van Ostaijen, 216 en 229-230; en Deel II. Hoofdstuk 4.1. Het ‘Unheimliche’
bij Van Ostaijen is doorgaans verbonden aan de ervaring dat er iets is dat ‘ontsnapt’ - een besef dat het veilige en
vertrouwde van het ene moment op het andere vreemd en angstaanjagend maakt. Zo luidt de slotzin van het late
prozastuk ‘Nicolas’: ‘want nu ziet gij, aan de lantaarn van deze klinkers uw donkerte en dat er hoeken zijn, zo zwart,
dat de meest beproefde tastzin huivert en zich verbergt.’ (III, 114)
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Al de genoemde procédés hebben tot gevolg dat onze verbeeldingskracht geweld wordt aangedaan:
dit hoogste zinnelijke vermogen waarover wij beschikken, probeert om de voorstellingen die het
gedicht belooft op te roepen in de aanschouwing voor te stellen, maar komt ‘van een kale reis thuis’.
Dit te kort schieten van de verbeeldingskracht en de daaraan verbonden onplezierige ervaring van
‘ondoelmatigheid’ kan zoals we weten echter het lustvolle bewustzijn wekken van een ‘plus’ - iets
wat aan de greep van onze kenvermogens ‘ontsnapt’. Dat Van Ostaijen zich hier heel scherp van
bewust was, blijkt onder meer uit het gedicht ‘Vlerken’. Van Ostaijen beschrijft daar hoe de ervaring
van een onverwacht en luidruchtig opvliegende vogelzwerm in de nacht ‘ontsluierend’ kan werken:
‘Schrikbeladen klapperen vlerken/ dof// in deemstering// Knakgeluid van takken veelvuldig kort/
ontsluieren vlerken/ éen ogenblik/ niet-herkenbare ruimten’ (II, 196). De bewuste ervaring is in eerste
instantie hoogst ‘onlustvol’: de opvliegende vogelzwerm vormt een chaotisch en vormeloos kluwen
van vreemde geluiden en nauwelijks zichtbare bewegingen - een veelheid die de spreker zozeer
overweldigt dat hij ze niet in één moment kan synthetiseren (het mathematisch verhevene) en dat hij
het angstige gevoel heeft dat ze zijn fysieke existentie bedreigt (het dynamisch verhevene). Precies
deze ervaring van de ondoelmatigheid van de opvliegende vogelzwerm voor de verbeeldingskracht
wekt het lustvolle bewustzijn van het onpresenteerbare: zij vermag het ‘éen ogenblik/ niet-herkenbare
ruimten’ te ontsluieren.1 Precies deze ervaring van de ‘doelmatige ondoelmatigheid’ van een object
probeert Van Ostaijen in talrijke andere Nagelaten gedichten op te wekken.
De inbreuk van de ‘vormeloosheid’ in het ‘gevormde’ doet zich ten slotte ook voor in de eigenlijke
formele organisatie van ‘Facture baroque’. Zo hadden we in 1.2.1. gewezen op de tendens tot
‘vormeloosheid’ in de ritmisch-fonetische organisatie van de lange aanhef van het gedicht - een
tendens die zich manifesteert in een onregelmatig, maar gestaag voortdeinend ritme, en een duidelijke
dominantie van donkere en doffe klinkers en ‘weke’ medeklinkers. Deze eigenschappen doen het
gedicht klinken als een ‘murmelen’, een ‘prevelen’, een ‘mompelen’ - kortom, als een spreken dat
de taal ‘vervormt’ en reduceert tot een nauwelijks gearticuleerde en niet in herkenbare en overzichtelijke
ritmische eenheden gevatte klankenstroom. Zoals gezegd wekt dit spreken de indruk dat hier een
spreker aan het woord is die op de een of andere manier ‘bedwelmd’ is - een spreker, dus, wiens
bewustzijn tijdelijk uitgeschakeld is. De ‘inbreuk’ van de vormeloosheid in de ‘zegging’ van het
gedicht sluit daarmee goed aan bij de suggestie die in dit gedicht vervat zit: het horen van de lokstem
van het ‘andere’ en het ‘reiken’ naar het ‘andere’ vooronderstelt de tijdelijke onderdrukking van het
kritische bewustzijn - het momentane failliet van onze kenvermogens, het zelf ‘vormeloos worden’.
‘Facture baroque’ suggereert echter ook dat het ‘reiken’ nooit een ‘bereiken’ kan worden en dus
onvermijdelijk tot een ‘ontnuchtering’ moet leiden. Deze ontnuchtering leidt tot een terugkeer van
de dominantie van het ordenende bewustzijn. Welnu, de ontwikkeling

1

Zie over ‘Vlerken’ verder ook E. Spinoy, Spleen pour rire, 182.
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van de ritmisch-formele organisatie van ‘Facture baroque’ vormt een ‘mimicry’ van deze cyclische
beweging van reiken naar te kort schieten, van roes naar ontnuchtering, van een inbreuk van chaos
en vormeloosheid naar een terugkeer van orde en vorm. De ritmisch-fonetische organisatie aan het
eind van ‘Facture baroque’ is dan ook veel ‘welgevormder’ en ‘ordelijker’ dan aan het begin: het
ritme versnelt, wordt regelmatiger en vertoont een opbouw in overzichtelijke, kortere eenheden. In
fonetisch opzicht verschuift de dominantie naar heldere, korte klinkers en energieke, harde
medeklinkers.
Een vergelijkbare ontwikkeling laat zich ook in de syntactische organisatie van ‘Facture baroque’
vaststellen. Het gedicht is ook in dit opzicht voor het grootste gedeelte niet ‘welgevormd’. Met name
tot v. 18 is de zinsbouw bijzonder complex, gewrongen en onoverzichtelijk. ‘Facture baroque’ opent
met een bijwoordelijke bepaling van tijd (‘Soms’), waaraan onmiddellijk een lange bijstelling wordt
toegevoegd in de vorm van een bijwoordelijke bijzin (‘wanneer [...] sloegen’), die zelf een relatiefzin
bevat (‘die openstaat [...]’), die op zijn beurt opnieuw een relatiefzin bevat (‘die [...] zijn [...]’).
Bovendien is van beide relatiefzinnen onduidelijk wat precies het antecedent is. Is het antecedent van
de eerste relatiefzin ‘rotswand’ of ‘reuk’, en dat van de tweede ‘dieren en planten’ of alleen maar
‘planten’? Het valt niet met zekerheid uit te maken. De syntactische organisatie aan het begin van
‘Facture baroque’ versterkt daarmee zowel de ervaring van vormeloosheid die door het ritme en de
klank wordt opgeroepen, als de desoriënterende, verwarrende en overweldigende impact van de
‘gesaboteerde’, niet tot een positieve voorstelling leidende ‘beschrijving’ van het ‘geenzijds’.
Maar ook de syntactische organisatie van ‘Facture baroque’ keert, met het vorderen van het gedicht,
geleidelijk terug tot een grotere ‘normaliteit’ en ‘helderheid’. Na de ingewikkelde bijstelling van vv.
2-9 wordt in v. 10 ‘soms’ hernomen en volgt in vv. 10-14 de hoofdzin (‘soms slaat [...] uit’), die twee
weinig problematische gevolgzinnen bevat (‘zo hoog [...] dat [...] takelen [...] en [...] gaan’). De tweede
zin is syntactisch gesproken al iets minder gecompliceerd dan de eerste en in elk geval een stuk minder
lang. Toch blijft ook deze zin nog van een respectabele complexiteit: op het onderwerp van de hoofdzin
(‘de wind’) volgt wat vermoedelijk een bijstelling moet zijn (‘een waan’), die vervolgens herhaald
én uitgebreid wordt (‘een oude waan’). Deze bijstelling fungeert op haar beurt als het antecedent van
een relatiefzin (‘die [...] lag’), die zelf weer een bijwoordelijke bijzin van tijd bevat (‘tot [...] woei’).
Enigszins onduidelijk is het statuut van de zin in v. 17. Het is mogelijk om deze zin als een
samentrekking met de zo-even genoemde bijwoordelijke bijzin van tijd te lezen, in welk geval hij
voluit zou luiden: ‘tot uit de scherven walmt de wijn van deze waan’. De woordvolgorde suggereert
echter dat hier een nieuwe hoofdzin begint, nevengeschikt aan de hoofdzin uit v. 13. In de loop van
‘Facture baroque’ vervangt de nevenschikking trouwens steeds meer de ingewikkelde onderschikking
uit het begin. Dat is nog meer zo in vv. 19-22, waar we twee nevengeschikte hoofdzinnen aantreffen.
Alleen in de tweede daarvan is er nog sprake van onderschikking: het lijdend voorwerp van de hoofdzin
is een lijdendvoorwerpszin, die zelf weer een relatiefzin bevat (‘die [...] vatten [...]’). Toch vertonen
ook deze zinnen nog sporen van ‘deformatie’. In de tweede zijn het onderwerp en de persoonsvorm
weggevallen, wat bij een eerste lectuur de suggestie wekt dat we hier met een samentrekking te maken
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hebben, wat meer concreet zou betekenen dat het onderwerp en de persoonsvorm in beide zinnen
identiek zijn. In dat geval is de tweede zin echter ongrammaticaal: ‘Geen kent dat aan de boôm van
onze ziel [...]’ Gesteld dat het hier niet om een samentrekking gaat, dan hebben we te maken met een
ellips. Naar het ‘juiste’ onderwerp en de ‘juiste’ persoonsvorm hebben we dan het raden: ‘niemand
weet dat aan de boôm van [...]’, ‘het is waar dat [...]’, ‘ik zeg u dat [...]’ of nog iets anders? In vv.
23-24, ten slotte, vinden we twee korte nevengeschikte zinnen. Dat het hier wel degelijk om een
samentrekking gaat, valt hier nauwelijks te betwijfelen: ‘Soms’ fungeert als bijwoordelijke bepaling
in de beide zinnen en is in de tweede dan ook weggelaten - geheel in overeenstemming met de
grammaticale regels terzake.
‘Facture baroque’ is een ‘verheven’ gedicht. Niet alleen thematiseert het de ‘geste’ van het verhevene
(cf. 1.1.) en neemt het een aantal ‘verhevenheden’ in de voorstelling op, bovendien beantwoordt het
ook formeel aan Lyotards omschrijving van het ‘postmoderne’, ‘verheven’ kunstwerk als het kunstwerk
dat
allègue l'imprésentable dans la présentation elle-même; ce qui se refuse à la consolation
des bonnes formes [...] ce qui s'enquiert de présentations nouvelles, non pas pour en jouir,
mais pour mieux faire sentir qu'il y a de l'imprésentable.1
Zoals we hebben gezien wordt ‘Facture baroque’ in meerdere opzichten daadwerkelijk gekenmerkt
door de ‘verheven’ tendens tot deformatie. Dit is onder meer gebleken uit ons onderzoek van de
ritmisch-fonetische en syntactische organisatie van dit gedicht (cf 1.2.1. en 1.4.). Voorts hebben we
erop gewezen dat waar ‘Facture baroque’ een voorstelling van het ‘andere’ pretendeert te geven het
bij nader inzien enkel om een ‘negative Darstellung’ gaat. Het gedicht werkt trouwens met een
symboliek (water, roes) die associaties van vormeloosheid opwekt (cf. 1.2.2.).
Voorts kan men zich voorstellen dat dit geen gedicht is waar een publiek op zit te wachten: het is
geen gedicht dat ‘troost’, geruststelt of verstrooit, het brengt geen biecht en geen ‘gevoel voor bredere
kringen’. Het wijkt net zo goed af van klassieke ‘schoonheidskanons’ als van de verschillende halfweg
de jaren twintig in Vlaanderen geldende opvattingen van wat poëzie behoort te zijn. Het is zelfs niet
eens in overeenstemming met Van Ostaijens eigen ‘systeem’. Als het ergens aan gehoorzaamt, dan
aan die ene regel van de ‘verheven’ esthetica van de moderne kunst: ‘Laat zien dat het anders kan!’

1

J.-F. Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 32-33. Zie ook Deel I. Hoofdstuk 3.5.
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2. ‘Het dorp’
‘For Heaven is a different thing,
Conjectured, and waked sudden in And might extinguish me!’
Emily Dickinson

‘Het dorp’ werd voor het eerst gepubliceerd in 1928, Van Ostaijens sterfjaar. Het was het laatste
gedicht dat door Van Ostaijen zelf voor publicatie in Vlaamsche Arbeid was bestemd. Samen met
een 6 augustus 1927 gedateerde brief stuurde hij het aan Jozef Muls, de hoofdredacteur van Vlaamsche
Arbeid, die het in het eerste, pas na Van Ostaijens dood verschenen nummer van de jaargang 1928
van zijn tijdschrift opnam. ‘Het dorp’ was blijkens een uitlating in de brief al enige tijd eerder ‘op
het getouw gezet’, maar werd pas kort voor het versturen van de brief voltooid.1
Van ‘Het dorp’ is één handschrift bewaard gebleven. Op dat handschrift draagt het gedicht geen
titel, zodat niet met zekerheid kan worden uitgemaakt of de titel ‘Het dorp’ van Van Ostaijen zelf is.
Hetzelfde handschrift leert ons ook dat het eerste vers, ‘Een vleermuis aan de nacht’, vermoedelijk
later is toegevoegd, aangezien het ‘met paars potlood boven de verdere tekst in zwarte inkt’ geschreven
staat.2

2.1. De formele organisatie: van ‘Unform’ naar ‘welgevormdheid’
Anders dan ‘Facture baroque’ is ‘Het dorp’ wél in strofen ingedeeld. Het gedicht telt, om precies te
zijn, vier strofen. De eerste daarvan bestaat uit tien verzen, de tweede uit vier, en de derde en vierde
telkens uit drie. Het gedicht evolueert dus naar een kortere strofenlengte. In dit opzicht lijkt de tweede
strofe de derde en de vierde dan ook ‘voor te bereiden’. In een ander opzicht sluit ze echter meer bij
de eerste strofe aan: de eerste twee strofen geven immers allebei een ‘onrustige’, onregelmatige en
‘vormeloze’ indruk door hun sterk variërende regellengte, waarvan het meest frappante voorbeeld
trouwens in de slotverzen van de tweede strofe te vinden is: ‘[...] het donkere water/ gemeten/ en
vreemder dan een moorden zonder gil’ (vv. 12-14). De laatste twee strofen, daarentegen, worden naar
de verslengte gekenmerkt door een opvallende regelmaat en ‘welgevormdheid’: ze bestaan beide uit
drie verzen, waarvan het eerste telkens het langste en het derde het kortste is, zodat beide strofen als
het ware taps toelopen naar onderen toe. Dit creëert de visuele indruk van een driehoek, waarvan de
top ergens in het wit onder de strofe moet liggen.3

1

2
3

Van Ostaijen schrijft immers: ‘Hierbij een gedicht dat, vroeger geschreven, ik hier een definitieve vorm kon geven.’
(Geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 818) Met ‘hier’ is Etikhove bedoeld, waar Van
Ostaijen begin augustus naartoe was gereisd in afwachting van zijn opname in het sanatorium in Miavoye begin
september.
Zie hiervoor II, 274-275; en G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 1068 en 1068n.
Bij nader toezien blijkt de tweede strofe ook in dit opzicht de derde en de vierde strofe al voor te bereiden: bekijkt
men alleen de eerste drie versregels van deze strofe dan stelt men precies dezelfde ‘driehoek’ vast - die echter in
de vierde regel wordt ‘stukgemaakt’.
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Een vergelijkbare ontwikkeling laat zich ook vaststellen wanneer we de ritmische organisatie van
‘Het dorp’ onderzoeken. In de eerste strofe is de gang van het ritme snel, maar allerminst soepel en
regelmatig. Brems spreekt dan ook terecht van ‘het hortende, gejaagde ritme van de eerste verzen’1.
Dit effect wordt gecreëerd door het gebruik van een in hoofdzaak jambisch vers, waarvan de vlotte
voortgang echter voortdurend onderbroken wordt door pauzes die het gevolg zijn van de (verderop
uitgebreider te bespreken) gefragmenteerde en dubbelzinnige syntactische structuur van met name
de eerste verzen, die ervoor zorgt dat de vloeiende lectuur keer op keer wordt onderbroken: ‘Een
vleermuis aan de nacht stop hangt niet uw adem aan een vreemde adem stop zo gij dit beseft stop het
dorp en de mensen nacht'lik huis aan huis stop één licht - stop wellicht bij de pastoor - stop en langs
uw weg een late koe’2. Ondanks al deze pauzes blijft het ritme snel, door het hoge aantal beklemtoonde
lettergrepen. Het is dan ook niet gemakkelijk om deze eerste verzen hardop te lezen: het gedicht lijkt
voortdurend over zijn eigen voeten te vallen, en men moet zijn best doen om niet te gaan hijgen of
stamelen. Verderop in de eerste strofe neemt het aantal pauzes af, maar ‘struikelt’ het ritme nog een
paar keer over een antimetrie.3
De laatste twee strofen geven in ritmisch opzicht een veel ‘beheerster’ indruk. Het ritme is er
immers veel vloeiender en gelijkmatiger. Door het afnemen van het aantal heffingen is het tegelijk
ook trager. Samen vormen strofe drie en vier een lange, zorgvuldig geconstrueerde ritmische opbouw
naar het einde toe, waarbij de pauzes helpen om het ritme ‘vorm’ te geven in plaats van het te
‘saboteren’, zoals dat in de eerste verzen het geval was. De slotstrofen bestaan uit vier ritmische
eenheden van afnemende lengte: de hele derde strofe, en elke versregel van de vierde strofe. De laatste
regel vormt een perfecte ritmische echo van de voorlaatste, en kondigt zo het einde van het gedicht,
de finale stilstand van het ritme aan. Konden we de derde en de vierde strofe in grafisch opzicht
vergelijken met twee driehoeken waarvan de top naar onderen is gekeerd, dan vormt het ritme in deze
strofen één grote driehoeksstructuur met de lange ritmische eenheid van de derde strofe als basis en
het ‘nulritme’ van het wit na de slotregel als top - een lange aanhef die uitloopt in een overlegd,
berekend wegsterven.
Net als in ‘Facture baroque’ wekt het ritme in ‘Het dorp’ automatisch zekere voorstellingen met
betrekking tot de gemoedstoestand van de spreker. Het is alsof in de eerste verzen iemand aan het
woord is die zich beklemd en onrustig voelt en (daardoor?) buiten adem is. De ‘zegging’ in de aanhef
van ‘Het dorp’ lijkt onbeholpen, onregelmatig, chaotisch, niet-welgevormd. Net als in het begin van
‘Facture baroque’ lijkt hier een spreker aan het

1
2

3

Hugo Brems, Paul van Ostaijen - Het Dorp, 13.
vv. 1-6. In deze weergave hebben we dan nog niet eens rekening gehouden met de syntactische ambiguïteiten die
de lezer voor de voeten worden geworpen en die een soepele lectuur nog verder tegenwerken. Zo is het b.v. ook
mogelijk om de pauze in v. 3 elders in te lassen: ‘zo gij stop dit beseft het dorp’. Zie hierbij verderop in dit punt de
bespreking van de syntactische structuur van de openingsregels van ‘Het dorp’.
Dergelijke antimetrieën komen voor in vv. 9 en 13. Het effect ervan is dat ‘maar voor korte tijd’ en ‘gemeten’
ritmisch ‘uit de band springen’, waardoor het ritme gaat stokken en de bewuste woorden extra nadruk krijgen.
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woord die de controle over zijn spreken tot op zekere hoogte is kwijtgeraakt. Toch is er tussen beide
gedichten ook een wezenlijk verschil: de suggestie die uitgaat van de aanhef van ‘Facture baroque’
is er een van bedwelming, beroezing, in slaap gewiegd geworden - kortom: verlies van bewustzijn.
Dat is hier allerminst het geval. Het schokkende ritme in de aanvangsverzen van ‘Het dorp’ suggereert
een aangegrepen worden door een heftige en onplezierige emotie - een gevoel van angst, beklemming,
paniek. Verderop in de eerste strofe en ook in de tweede strofe ‘normaliseert’ de zegging geleidelijk
aan, waarmee een aanloop wordt gecreëerd naar de slotstrofen. Net als het einde van ‘Facture baroque’
wekt ook het slot van ‘Het dorp’ de indruk van een teruggevonden beheersing. Toch is ook hier de
parallellie niet volkomen. In 1.2.1. hadden we gesteld dat ‘Facture baroque’ naar het einde toe
gekenmerkt wordt door een ‘krachtige zegging’. Het adjectief ‘krachtig’ kan ook worden gebruikt
met betrekking tot de zegging van de slotstrofen van ‘Het dorp’, maar is naar ons aanvoelen toch niet
precies genoeg. ‘Verbeten’ is een betere omschrijving, omdat de teruggekeerde beheersing zoals die
zich manifesteert in de strakke, afgemeten ritmische organisatie van de slotstrofen van ‘Het dorp’ een
nóg krachtiger en energieker indruk geeft dan het ritme aan het slot van ‘Facture baroque’. Aanknopend
bij de indruk die de beginverzen wekken, is het alsof de ontwikkeling van het ritme in ‘Het dorp’
moet suggereren dat de spreker naar het einde van het gedicht toe zijn emotionele ‘aanvechting’ de
baas wordt - dat hij zich ‘vermant’, maar dat dit een grote kracht en beheersing vergt.
De vaststellingen die we hierboven met betrekking tot de grafische en ritmische organisatie van ‘Het
dorp’ hebben gedaan, worden bevestigd en verder aangevuld door een onderzoek naar het klankpatroon
van dit gedicht. Ook op dit niveau van de formele organisatie doet zich in de loop van het gedicht
een opmerkelijke ontwikkeling voor. Een wezenlijke rol in die ontwikkeling spelen de medeklinkers.
In de eerste verzen van ‘Het dorp’ domineren heel andere medeklinkers dan in de slotstrofen. Bekijken
we de consonanten in de eerste verzen even van dichterbij:
Een vleermuis aan de nacht
hangt niet uw adem aan een vreemde adem
zo gij dit beseft het dorp
en de mensen nacht'lik huis aan huis

De vet getypte medeklinkers zijn zeer prominent aanwezig in de eerste twee strofen: nasalen (‘m’,
‘n’, ‘ng’), sisklanken (‘s’, ‘z’) en andere fricatieven (‘v’, ‘f’, ‘g’, ‘ch’, ‘h’), de lateraal ‘l’ en de
semivocalen ‘w’ en ‘r’. Wat deze medeklinkers met elkaar gemeen hebben, is dat ze doorgaans geen
overmaat van energie en beheersing van het articulatieapparaat vereisen om te worden uitgesproken.
Nasalen, bijvoorbeeld, blijven letterlijk ‘binnensmonds’ en kunnen met een minimale inspanning net
zolang worden aangehouden als men adem heeft. De ‘w’ en de ‘r’ zijn zelfs niet eens volwaardige
consonanten, maar ‘buigen zich’ naar de klinkers en medeklinkers waar ze bij aansluiten. Fricatieven
zijn, zoals het woord het zegt, ‘glijdende’ klanken; ze worden voortgebracht door het vernauwen en niet door het (veel meer energie vergende) afsluiten - van het spreekkanaal. En aan de ‘l’ wordt al
vanouds een weinig
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‘energiek’ karakter toegeschreven. De dominantie van precies deze medeklinkers versterkt de ook al
door het ritme opgeroepen indruk van de spreker als iemand die ‘overrompeld’ is door iets en daardoor
over onvoldoende kracht beschikt om zijn spreken ‘in de hand te houden’.
Andermaal constateren we in de slotstrofen een duidelijke ommekeer, die overigens al tot op zekere
hoogte was voorbereid door de geleidelijk veranderende klankkleur aan het eind van de eerste strofe
(‘korte tijd/ op anker ligt’) en in de tweede strofe (‘Om het staketsel kletst’). Nemen we strofe vier:
En gij stoot overal der dingen oppervlak
een spiegel van uw eenzaamheid
een teller van uw korte reis'

De medeklinkers in vet zijn occlusieven, medeklinkers die gevormd worden door het geheel afsluiten
van de mondholte, zodat de naar buiten stromende lucht deze barrière moet zien te doorbreken. Voor
de productie van occlusieven is dan ook aanzienlijk meer energie en zelfbeheersing vereist.
Zo wordt het beeld bevestigd van een spreker die, na de angstige overrompeling en verwarring van
de eerste strofen, zijn zelfbeheersing en zelfbewustzijn hervindt - alsof hij opnieuw moed schept. De
occlusieven zijn trouwens overwegend stemloos, wat het gedicht, naarmate het vordert, steeds meer
doet klinken alsof het met een zekere emfase wordt gezegd. Die indruk wordt trouwens nog versterkt
door het toenemend gebruik van woordelijke herhalingen (‘gij’, ‘uw’), assonanties (‘weet [...] geen’;
‘stoot overal’; ‘eenzaamheid’, ‘reis’), alliteraties (‘Gij weet [...] geen gelaat/ waar gij [...]’; ‘der
dingen’), binnenrijmen (‘binnen’, ‘in’) en woorden of woordcombinaties met dezelfde ritmische
structuur (‘overal’, ‘oppervlak’, ‘eenzaamheid’, ‘korte reis’). Het gebruik van deze stilistische procédés
werkt de ervaring van de slotstrofen als een sterk ‘vormgegeven’ en doelbewust georganiseerde
‘finale’ trouwens nog verder in de hand.
Ook een onderzoek van de klinkers waar Van Ostaijen in ‘Het dorp’ mee werkt, brengt een
verschuiving aan het licht, al is die wellicht minder uitgesproken dan de verschuiving die zich met
betrekking tot de medeklinkers laat vaststellen. Toch is het duidelijk dat in het begin van ‘Het dorp’
lange en/of donkere klinkers overwegen. Opvallend is met name het frequente gebruik van de ‘a’ en
de ‘o’ en van de doffe e-klank:
Een vleermuis aan de nacht
hangt niet uw adem aan een vreemde adem
zo gij dit beseft het dorp
en de mensen nacht'lik huis aan huis’1

1

De combinatie van ‘a’ en ‘o’ is trouwens een van Van Ostaijens favoriete klinkercombinaties. In de geciteerde
verzen is sprake van een overgang van de ‘a’ in vv. 1-2 naar de ‘o’ in v. 3. Vaak echter is de ‘a/o-wissel’ aan te
treffen in eenzelfde vers of zelfs in eenzelfde woord’: ‘pastoor’, ‘een boot die maar voor korte [...]’, ‘donkere
water’). Ook in andere Nagelaten gedichten lijkt de woordkeus vaak mede bepaald door de voorkeur voor deze
klinkercombinatie. Cf. b.v.: ‘geboren tans’, ‘rode lakkooi’, ‘kobaltblauwe’, ‘zoals’, ‘de snavel en de poten’, ‘hoge
hals’, ‘anemonen’, ‘op haar opalen borst’, ‘barokkoralen’ (‘Spleen pour rire’ (II, 214)); ‘baroque’, ‘Soms/ - wanneer
[...]’, ‘boten van’, ‘rotswand’, ‘openstaat’, ‘soms slaat’, ‘de drang de droom’, ‘lichaam droom’ (‘Facture baroque’
(II, 219)); ‘Kom aan [...]’, ‘ontwarren’, ‘opalen’ (‘Loreley’ (II, 220)).
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De klaaglijke ‘aa/a’, de donkere ‘oo/o’ en de doffe e-klank passen goed bij de klankkleur van de
dominante medeklinkers uit de eerste strofen, die in de meeste gevallen eveneens veeleer achter in
de mond of toch ten minste ‘binnensmonds’ worden geproduceerd.1 Ze versterken daardoor het
‘gemompelde’, ‘overrompelde’ karakter van de openingsverzen.
De ‘a’ en de ‘o’ verdwijnen in de slotstrofen niet helemaal. Wel is er in die strofen een duidelijke
toename van het aantal heldere en/of korte klinkers, waaronder met name de korte ‘e’ en ‘i’.2 Ook
deze ontwikkeling is in overeenstemming met de algemene indruk dat de zegging in ‘Het dorp’
‘harder’, energieker en sterker ‘gevormd’ wordt naar het einde van het gedicht toe.
Opvallend dissonant in het hele gedicht zijn de woorden met een ‘ee’ erin: ‘vleermuis’, ‘vreemde’,
‘één’, ‘leegte’, ‘gemeten’, ‘vreemder’, ‘weet’, ‘geen’, ‘eenzaamheid’.3 Het zijn woorden die behalve
naar de klank, ook naar de betekenis met elkaar verbonden kunnen worden. Ze roepen immers
overwegend negatieve connotaties op: leegte, eenzaamheid, akeligheid, beklemming. Opmerkelijk
is dat de kennis uit regel 15 (‘weet’) door de klankverwantschap met die connotaties geassocieerd
raakt. Dat is allicht geen toeval: zoals we verderop zullen zien heeft de ervaring van beklemming en
eenzaamheid inderdaad direct te maken met een ‘(meer) weten’.
Zoals gewoonlijk bij Van Ostaijen worden nogal wat associaties gemotiveerd door
klankovereenkomst (‘één licht - wellicht [...]’, ‘langs [...] late’, ‘wig [...] weg’, etc.).4 Toch blijft het
gebruik van de associatie op grond van verwantschap naar de klank relatief beperkt.5 ‘Het dorp’ is
dan ook veel beschrijvender (strofe een en twee) en direct beschouwelijker (strofe drie en vier) dan
andere, veel nadrukkelijker door de spontane ontwikkeling van ritme en klank gedomineerde Nagelaten
gedichten als ‘Melopee’, ‘Berceuse Nr. 2’, ‘Polonaise’ of ‘Boere-charleston’ .
Dat het met de syntactische structuur van de openingsregels van ‘Het dorp’ vreemd gesteld is, is
door zowat alle auteurs die aan dit gedicht een bespreking hebben gewijd, opgemerkt. Zo kunnen de
verzen:

1
2
3
4
5

De ‘o’ wordt trouwens geregeld nog verder ‘verdonkerd’ door de combinatie met een nasaal, zoals in ‘om’ (v. 11),
‘donkere’ (v. 12) en ‘zonder’ (v. 14). (Cf. hierbij H. Brems, Paul van Ostaijen - Het Dorp, 15)
Zoals in ‘er’, ‘is’, ‘binnen’, ‘in’, ‘En’, ‘der dingen’ en ‘teller’. Deze klinkers worden al ‘aangekondigd’ in de tweede
helft van de eerste strofe (‘In de wig van weg en stroom’) en in de tweede strofe (‘staketsel kletst’, ‘gil’).
De meeste van die woorden worden door hun positie in het vers ook nog eens zeer sterk beklemtoond. Zie hierbij
ook G. Vandenhaute, Het dorp van Paul van Ostaijen, 43; en H. Brems, Paul van Ostaijen - Het Dorp, 11 en 14.
Meer voorbeelden zijn terug te vinden bij G. Vandenhaute, Het dorp van Paul van Ostaijen, 42.
Dit belet niet dat ‘Het dorp’ een product van zorgvuldige muzikale orchestratie blijft, ook daar waar de ‘chaos’ het
grootste lijkt, te weten in de eerste strofe. Zo keert het ‘licht - wellicht’ (v. 5) onverhoeds terug in het homofone
‘ligt’ (v. 10), dat op zijn beurt subtiel echoot in ‘gil’ (v. 14). De ‘ang’-klank uit ‘hangt’ (v. 2) verschijnt opnieuw
in ‘langs’ (v. 6) en ‘anker’ (v. 10), dat zelf ‘donkere’ (v. 12) aankondigt - van ‘ang’ naar ‘ong’: de a/o-wissel!
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Een vleermuis aan de nacht
hangt niet uw adem aan een vreemde adem’

mede door het ontbreken van enige interpunctie op zeker tien verschillende manieren worden gelezen.
Niet een van die lezingen resulteert echter in (een) ‘normale’, syntactisch welgevormde zin(nen).
Laten we, parafraserend, een aantal van die mogelijkheden opsommen:
1. ‘Een vleermuis aan de nacht hangt uw adem niet aan een vreemde adem.’ In deze lezing fungeert
de eerste versregel als onderwerp, ‘hangen’ als (overgankelijk) werkwoord, en ‘uw adem’ als
lijdend voorwerp.
2. ‘Een vleermuis hangt niet aan de nacht, en uw adem hangt niet aan een vreemde adem.’ De
eerste twee verzen zijn in dit geval een samentrekking van twee nevengeschikte zinnen, waarbij
het eerste lid van de samentrekking ophoudt na ‘niet’ in v. 2.
3. ‘Een vleermuis hangt aan de nacht, maar uw adem hangt niet aan een vreemde adem’. Hierbij
beschouwen we de twee beginverzen opnieuw als een samentrekking van twee nevengeschikte
zinnen, maar laten we het eerste lid ditmaal ophouden met ‘hangt’.
4. ‘Een vleermuis hangt niet aan de nacht, maar uw adem [hangt?] wel aan een vreemde adem’.
Idem als in 2., met dit verschil dat de verhouding tussen beide nevengeschikte zinnen er een is
van tegenstelling in plaats van overeenkomst.
5. ‘Een vleermuis [hangt?1] aan de nacht. Hangt niet uw adem aan een vreemde adem?’ Hier gaat
het om twee zinnen, los van elkaar. Het eerste vers moet dan als een elliptische zin worden
gelezen, en het tweede als een retorische vraag, die anticipeert op een bevestigend antwoord.
6. ‘Een vleermuis [hangt?] aan de nacht. Hangt uw adem niet aan een vreemde adem!’ Idem als
in 5. Alleen lezen we het tweede vers ditmaal niet als een retorische vraag maar als een gebod,
met ‘hangt’ als ouderwetse imperatief meervoud.
7. ‘Hangt uw adem niet aan een vreemde adem, zoals een vleermuis aan de nacht hangt?’ Hier
lezen we het eerste vers als een bijstelling bij ‘uw adem’. Vv. 1-2 vormen dan samen één enkele
zin, die dan als een retorische vraag moet worden gelezen.
8. ‘[Het dorp is] een vleermuis aan de nacht. Hangt niet uw adem aan een vreemde adem?’ ‘Een
vleermuis aan de nacht’ zou immers ook als een bijstelling bij ‘Het dorp’, de titel van het gedicht,
gelezen kunnen worden.2
De meest plausibele lezingen lijken de vijfde en de zevende, dat wil zeggen de lezingen waarin v. 2
een retorische vraag is. Dit is trouwens in overeenstemming met Borgers' mededeling dat het eerste
vers pas later is toegevoegd.3 Leest men het tweede vers op zich,

1

2

3

‘hangen’ is gezien de parallellie tussen ‘vleermuis aan de nacht’ en ‘adem aan een vreemde adem’, allicht het meest
waarschijnlijke, maar het kan niet worden uitgesloten dat een ander werkwoord (b.v. ‘bungelen’, ‘plakken’, ‘krabben’,
...) bedoeld kan zijn.
Voor een aantal van deze mogelijkheden hebben we ons laten inspireren door: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een
documentatie, 1068; H. Brems, Paul van Ostaijen - Het Dorp, 9-12; en J. Kruithof, Lyriek met gebruiksaanwijzing,
23-24.
Als we rekening houden met de tekstkritische gegevens die Borgers ons verschaft, dan wordt met name 8. wel erg
twijfelachtig, aangezien het niet eens zeker is dat de titel van dit gedicht van Van Ostaijen zelf afkomstig is.
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zoals het er ‘oorspronkelijk’ stond, dan moet men al zijn best doen om het niet als een retorische
vraag te lezen. In elk geval hebben de openingsverzen in lezingen 5. en 7. de meest ‘normale’
woordvolgorde. Bovendien zijn deze lezingen zoals we zullen zien ook het beste in overeenstemming
te brengen met andere aspecten van het gedicht.
Toch blijft het onmogelijk om de ‘eigenlijke’ lezing van deze verzen te achterhalen - en het zou
ook verkeerd zijn om dat te willen doen. Het is juist significant en belangrijk dat Van Ostaijen door
het toevoegen van de eerste versregel de normale woordvolgorde ontwricht, de zinsstructuur hopeloos
compliceert en een transparante en ondubbelzinnige lectuur onmogelijk maakt. Het versplinterde en
‘ondoelmatige’ karakter van de syntaxis in deze openingsregels geeft het reeds door de grafische
vormgeving en de ritmisch-fonetische organisatie opgeroepen beeld van de spreker als iemand die
ten prooi is aan een heftige emotie en daardoor niet in staat is om zijn eigen spreken te controleren,
nog scherpere contouren.
Even onduidelijk als de twee aanvangsverzen is het statuut in v. 3 van de woordgroep ‘zo gij dit
beseft’. Waarschijnlijk moet deze woordgroep als een voorwaardelijke bijzin worden gelezen - maar
bij welke hoofdzin? En wijst ‘dit’ vooruit of terug? En stel dat het terugwijst, waarin bestaat dan het
bedoelde ‘besef’? Slaat het op het besef dat ‘uw adem aan een vreemde adem hangt’ (of juist niet),
eventueel (of ook weer juist niet) zoals een ‘vleermuis aan de nacht’ hangt? Stel dat het vooruitwijst,
dan zou er normaal een hoofdzin moeten komen - maar die is er niet, tenzij de verbrokkelde opsomming
in vv. 3-6 als hoofdzin fungeert, in welk geval het onduidelijk blijft wat het (verzwegen)
hoofdwerkwoord is. Of is ‘zo’ in plaats van een voegwoord van veronderstelling en voorwaarde
misschien een bijwoord, met als betekenis: ‘op deze wijze, aldus’? Een parafrase van de eerste drie
verzen zou er dan als volgt kunnen uitzien: ‘gij beseft (ziet, be-schouwt) het dorp zoals gij een
vleermuis ziet, die aan de nacht hangt, en uw adem, die aan een vreemde adem hangt’1. Anders gezegd,
de ‘gij’ beseft, ‘ziet in’, dat het dorp tegen een achtergrond staat die vergelijkbaar is met de nacht en
‘een vreemde adem’. Of is het de ‘gij’ (‘zo gij’) zelf die vergeleken wordt met een vleermuis en ‘uw
adem’? In dat geval moet de ‘gij’ tegen de zo-even beschreven ‘achtergrond’ gesitueerd worden en
vervolgt de zin met ‘dit beseft het dorp’.2 Andermaal is een definitieve ‘oplossing’, die alle andere
eens en voorgoed uitsluit, niet voorhanden en zelfs niet gewenst. Veel wezenlijker is de vaststelling
dat ook hier de syntaxis ontwricht en versplinterd is en aanleiding geeft tot niet op te lossen
ambiguïteiten.
Niet de versplintering, maar wel de ambiguïteit neemt af vanaf v. 3. De verzen drie tot zes kunnen
nauwelijks anders begrepen worden dan als een opsomming van wat de spreker op zijn weg ontmoet.
Het zinsverband is echter onduidelijk, zodat het lijkt alsof de spreker elementen uit de waarneming
losjes met elkaar verbindt (nu eens met ‘en’, dan weer niet), zonder ze in een ‘zin-vol’ geheel onder
te brengen. Sommige formuleringen doen trouwens vreemd, bijna stuntelig aan: ‘de mensen nacht'lik
huis aan huis’, ‘een late koe’3. Vanaf v. 7

1
2
3

In dat geval wordt ‘beseft’ wel op een afwijkende manier gebruikt, maar dat kan in de toch al sterk ‘gedeformeerde’
context van deze beginverzen nauwelijks een bezwaar vormen.
Cf. hierbij Kruithof: ‘In vers 3 kun je lezen: zo gij dit beseft, en daar een dubbele punt achter denken, maar voor
hetzelfde geld, dit beseft het dorp’ (Lyriek met gebruiksaanwijzing, 24-25).
Kruithof ervaart deze woordcombinatie zelfs als ‘krankzinnig: een koe die nog laat op is, een koe die laat thuiskomt
van een feestje?’ (Lyriek met gebruiksaanwijzing, 26)
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wordt de syntaxis behalve doorzichtiger ook ‘gebondener’, al is de zin in vv. 7-10 nog steeds behoorlijk
complex, vertoont hij nog een grammaticale onregelmatigheid1 en geeft hij een moeizame en gewrongen
indruk, wat onder meer het gevolg is van de anastrofische woordvolgorde in v. 82 en ongebruikelijke
formuleringen als ‘van de leegte zijn’ en ‘op anker liggen’. Toch stelt deze zin vergeleken met de
syntactisch bijzonder problematische en ondoorzichtige beginverzen de lezer slechts voor geringe
problemen.3 In de tweede strofe is het enige in syntactisch opzicht problematische gegeven de functie
van de bepaling uit vv. 13-14. Staat ‘gemeten/ en vreemder dan een moorden zonder gil’ als
bijwoordelijke bepaling bij ‘kletst’, of als bijvoeglijke bepaling bij ‘water’? De zinsstructuur en de
formuleringen zijn voor de rest vrij normaal.4 Duidelijk is in elk geval dat, naarmate het gedicht
vordert, de syntaxis stabiliseert en ‘welgevormder’ en doorzichtiger wordt, en dit kennelijk als aanloop
naar de krachtige en beheerste slotstrofen.
In die slotstrofen is de syntaxis niet alleen zo goed als geheel ‘genormaliseerd’, er kan zonder meer
gesproken worden van een probleemloze beheersing, ja zelfs van een ‘kunstige’ hantering van de
syntactische regels. Dat blijkt onder meer ook uit het doelbewuste gebruik van parallelle constructies.
Beide strofen vormen elk één zin, met het voegwoord ‘En’ (v. 14) als evenwichtspunt en verbinding
tussen beide. De hoofdzin van beide zinnen vertoont bovendien grote overeenkomsten: een identiek
onderwerp (‘gij’), een eenlettergrepige persoonsvorm en een omvangrijke lijdendvoorwerpsgroep.
De slotstrofe bevat voorts twee parallelle vergelijkingen (vv. 19-20), die elkaar niet alleen grafisch
en ritmisch, maar ook naar de opbouw van de woordgroep bijna perfect spiegelen. Toch verwordt de
parallellie nooit tot de voorspelbare, mechanische herhaling van een vast syntactisch patroon. Zo
verschillen de derde en de vierde strofe syntactisch naar de constructie van de lijdendvoorwerpsgroep.
Het lijdend voorwerp uit strofe drie is een lijdendvoorwerpszin, die zelf nog een relatiefzin (‘waar
[...] binnen kunt [...]’) bevat met als antecedent ‘geen gelaat’. Het resultaat is een tamelijk lange maar
volstrekt ‘normale’ zin, die vloeiend en zonder onderbrekingen wordt ‘afgewikkeld’. In strofe vier,
daarentegen, is het lijdend voorwerp een korte woordgroep, gevolgd door twee bijstellingen (vv.
19-20), wat - mede door de fonetische en ritmische organisatie van deze slotverzen - resulteert in een
zeer gebalde, kernachtige constructie met drie duidelijk van elkaar onderscheiden eenheden van
afnemende lengte. Voorts is ook de spiegeling van de slotverzen niet ‘volmaakt’. Weliswaar loopt
de constructie van de beide woordgroepen tot op grote hoogte gelijk: ‘een [SUBSTANTIEF] van uw
[SUBSTANTIEF]’. In v. 20 gaat aan het tweede substantief echter nog een adjectief vooraf.

1
2
3

4

De zin is een contaminatie van: ‘Het dorp is van de leegte,alsof het een boot was [...]’ en ‘Het dorp is zo (zozeer)
van de leegte dat het een boot lijkt die [...]’.
De ‘gewone’ woordvolgorde zou zijn: ‘In de wig van weg en stroom is het dorp zo van de leegte [...]’.
Enkele mogelijke parafrasen: ‘Het dorp dat in de wig van weg en stroom ligt, [...]’, ‘Doordat het in de wig van weg
en stroom ligt, [...]’, ‘[...]. behoort (het) zozeer aan de leegte toe dat het een boot lijkt die maar voor korte tijd op
anker ligt’, ‘[...] wordt (het) zozeer door leegte gekenmerkt dat het een boot lijkt die [...]’ De mogelijke lezingen
resulteren slechts in geringe betekenisverschillen.
Met uitzondering dan misschien van ‘een moorden zonder gil’, waar men allicht eerder ‘een moord zonder gil’ zou
verwachten. (Cf. hierbij ook J. Kruithof, Lyriek met gebruiksaanwijzing, 26-27)
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Opvallend in ‘Het dorp’ is voorts het toenemende gebruik van beelden - en dan niet alleen van
‘spontane’, associatief tot stand gekomen metaforen, maar ook en vooral van traditionele, uitgewerkte
vergelijkingen: ‘alsof ‘t een boot was’ (v. 9), ‘vreemder dan een moorden zonder gil’ (v. 14), ‘geen
gelaat/ waar gij binnen kunt/ als in uw huis’ (vv. 15-17). In de slotverzen ontbreekt weliswaar het
voegwoord van vergelijking ‘als’, maar ook hier moeten de bijstellingen in vv. 19-20 zonder enige
twijfel worden gelezen als twee zeer bewust geconcipieerde vergelijkingen: het ‘stoten’ aan ‘der
dingen oppervlak’ is als ‘een spiegel van uw eenzaamheid’ en als ‘een teller van uw korte reis’.1
Nu is het gebruik van vergelijkingen in ‘Het dorp’ in strijd met Van Ostaijens eigen theoretische
afwijzing van ‘het beeld’, omdat dat in zijn ogen te verstandelijk, te opzettelijk-bewust en te weinig
spontaan is en daardoor afbreuk doet aan de ‘innere Notwendigkeit’ van het zich ‘lyries-logies’
opbouwende gedicht.2 Waarom bedient Van Ostaijen zich hier dan wél, en zelfs zeer nadrukkelijk,
van een dergelijke verstandelijke beeldspraak? Zoals we weten ontwikkelt de formele organisatie in
‘Het dorp’ zich van fragmentatie en ontregeling naar welgevormdheid en regelmaat, wat de suggestie
wekt dat de spreker in het begin van het gedicht overrompeld wordt door een hevige emotie maar
geleidelijk zijn zelfbeheersing terugvindt. Welnu, ook de ontwikkeling van de beeldspraak draagt aan
die suggestie het hare bij. In het begin van ‘Het dorp’ worden een aantal versplinterde indrukken
opgeroepen, die op directe, associatieve wijze met beelden worden verbonden. Zo roept de waarneming
van de ‘vleermuis aan de nacht’ associatief het beeld op van ‘uw adem’ die aan ‘een vreemde adem’
hangt. Hierop volgt dan de ‘brokkelige’ evocatie van het nachtelijke dorp. Vanaf vers zeven wordt
het zinsverband hechter, en allicht niet toevallig verschijnt bijna meteen daarop het eerste
‘verstandelijke’ beeld: ‘alsof ‘t een boot was’ (v. 9) De verschuiving in de beeldtechniek wordt hier
dus gebruikt als een stilistisch procédé ter versterking van de ook al door andere middelen opgeroepen
suggestie dat een aanvankelijk emotioneel ‘overweldigde’ spreker geleidelijk meer greep krijgt op
wat hij ziet en zegt.
Een laatste punt dat in dit verband om toelichting vraagt, is het gebruik van het persoonlijk
voornaamwoord ‘gij’. Het verbindt dit gedicht met een aantal andere ‘ernstigere’ Nagelaten gedichten,
zoals ‘Geologie’, ‘Mythos’, ‘Loreley’, ‘Snijd van de struik de seringen ...’, ‘Avondgeluiden’, ‘Ogen’
en ‘De oude man’. Wie is die ‘gij’? Het antwoord op deze vraag moet open blijven - anders gezegd,
alle plausibele antwoorden hebben tegelijk geldingskracht.
Het eenvoudigste antwoord is dat de spreker met ‘gij’ zichzelf aanspreekt. In dat geval kan het
gedicht als een soort van ‘monologue intérieur’ worden gelezen, waarbij de spreker zichzelf in tweeën
(een sprekende ‘ik’ en een luisterende ‘gij’) splitst als hulpmiddel voor de reflectie.
Daarnaast kan de ‘gij’ ook een directe aanspreking van een toehoorder (m.m. een lezer) zijn. Het
is mede aan deze mogelijkheid dat ‘Het dorp’ zijn grote appellerende en
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Ook Borgers noemt deze beelden daarom ‘eerder bewust vergelijkend dan magisch duidend’ (G. Borgers, Paul van
Ostaijen. Een documentatie, 1069).
Vergelijk hiermee onder meer Hoofdstuk 2.5.2.4. en Deel II. Hoofdstuk 4.3.
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persuasieve kracht dankt. De aanspreking suggereert dat wat in dit gedicht beschreven en geponeerd
wordt ook op de existentiële situatie van de lezer betrekking heeft. Samen met andere retorische
middelen zorgt ze er dan ook voor dat de lezer het gevoel krijgt dat het gedicht hem ‘iets te zeggen
heeft’ en dat hij er zich dan ook niet zomaar aan kan onttrekken. Onder meer door het op deze manier
gebruikte ‘gij’ krijgt ‘Het dorp’ iets bezwerends en profetisch, en herinnert het aan religieus, en
inzonderheid Bijbels, taalgebruik, dat eveneens mede door zijn retorische impact de lezer/toehoorder
tot ‘bekering’ (een nieuw ‘besef’, andere inzichten) probeert te brengen: ‘voorwaar, voorwaar, ik zeg
u ...’1 ‘Het dorp’ doet trouwens nog in andere opzichten aan Bijbelteksten denken, zo bijvoorbeeld
door het gebruik van de retorische vraag (cf. v. 2), de beeldspraak en de parabelachtige constructie
van het hele gedicht, met narratief gedeelte (strofe een en twee) en interpretatie (strofe drie en vier).2
Impliciet meet de spreker van dit gedicht zich daarmee profetische allures aan: hij gaat ervan uit dat
hij dichter staat bij het ‘hogere’ (het ‘goddelijke’, de ‘waarheid’, ...) en roept zijn toehoorders op hun
ogen af te wenden van het ‘lagere’ en ze naar zijn voorbeeld op het hogere te richten.3 De aanspreking
van de lezer installeert in dit gedicht overigens meteen ook de fundamentele setup van het traditionele
filosofische discours, dat berust op een verhouding meester (‘ik’) - leerling (‘gij’). De leerling neemt
door het gesprek met de meester dermate in kennis toe dat hij zelf meester wordt en op zijn beurt
leerlingen kan ‘opvoeden’ en tot ‘inzicht’ kan brengen. Het spreken van de ‘meester’ die in dit gedicht
aan het woord is, heeft dan ook niet toevallig te maken met een overdracht van ‘inzicht’: ‘zo gij dit
beseft’, ‘Gij weet’.
Net zoals in onze bespreking van ‘Facture baroque’ moeten we hier dan ook constateren dat het
profetisch-didactische spreken uit Het Sienjaal - een spreken dat berust op de impliciete
vooronderstelling dat men over een superieur weten beschikt4 - allerminst geheel uit het werk van de
late Van Ostaijen verdwijnt. Het blijft in deze en andere Nagelaten gedichten doorwerken, al neemt
het wel versluierder, discreter en minder pathetisch-zelfingenomen vormen aan. Die wijziging heeft
ongetwijfeld vooral te maken met de precieze aard van het ‘inzicht’ waartoe ‘Het dorp’ de lezer wil
brengen. Zoals we zullen zien wijkt dat immers wél radicaal af van de ‘inzichten’ die in Het Sienjaal
worden geproclameerd.
Wijzen we ten slotte ook op de mogelijkheid dat ‘gij’ in ‘Het dorp’ gebruikt wordt in de betekenis
van het onbepaald voornaamwoord ‘men’. Hiertegen pleit echter dat Van
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De hedendaagse Nederlandse (Hollandse) lezer zal allicht geneigd zijn om de associatie met het Bijbelse taalgebruik
nog sneller te maken, doordat ‘gij’ naar het (Noord-)Nederlandse taalgevoel zéér plechtig en formeel is en daardoor
makkelijk geassocieerd wordt met de religieuze sfeer en het Bijbelse taalgebruik. We moeten hierbij echter bedenken
dat ‘gij’ zeker in de jaren twintig in Vlaanderen nog zeer gebruikelijk was in de dagelijkse omgangstaal, en zelfs
een enigszins ‘volkse’ bijklank kan hebben, zoals dat b.v. in ‘Polonaise’ het geval is: ‘ei ei ik en gij/ de ezel speelt
schalmei’ (II, 232). Zie in dit verband ook de Algemene Nederlandse Spraakkunst, 166-167.
Kruithof omschrijft ‘Het dorp’ dan ook als een ‘gelijkenis met toelichting voor de discipelen.’ (Lyriek met
gebruiksaanwijzing, 28) Eerder al had hij gewezen op het ‘sententia-karakter’ van de slotstrofen. (Cf. ibidem 23)
Dat wordt kennelijk ook door Vandenhaute zo ervaren. In elk geval omschrijft hij de spreker ook als ‘de ziener’
(Het dorp van Paul van Ostaijen, 43).
Zie hierbij Hoofdstuk 1.2.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

608

Ostaijen nadrukkelijk de ‘volle’ vorm van het voornaamwoord gebruikt (‘gij’), terwijl het persoonlijk
voornaamwoord van de tweede persoon doorgaans enkel in zijn ‘gereduceerde’ vorm (‘ge’) als
onbepaald voornaamwoord wordt gebruikt. Een bijkomend tegenargument is dat, wanneer men ‘gij’
als onbepaald voornaamwoord opvat, ‘gij [...] beseft’ en ‘Gij weet’ gebruikt worden in de betekenis:
‘men beseft’, ‘men weet’. Dit zou impliceren dat iedereen beseft, weet, ... - hetgeen echter allerminst
het geval is. Weliswaar schept de in ‘Het dorp’ opgeroepen gesprekssituatie een ‘gemeenschap’, een
‘wij’ - en daarmee ook een vorm van samenhorigheid tussen de ‘ik’ en een of meer ‘gij's’ met wie
hij een bepaald ‘besef’ deelt. Dat ‘wij’ valt echter niet samen met ‘iedereen’. Als de ‘ik’ (de spreker,
de profeet, de filosoof) de ‘gij's’ (de toehoorders, de discipelen, de leerlingen) tot ‘inzicht’ probeert
te brengen, impliceert alleen al dit ‘dispositief’ dat een aantal, waarschijnlijk zelfs een grote
meerderheid, ‘hij's/zij's’ buiten het ‘wij’ vallen. De ‘gij's’ zijn dus een soort van ‘ingewijden’, een
uitverkoren minderheid bij wie ‘een vlies voor de ogen’ (IV, 341) werd weggenomen, terwijl de grote
meerderheid ten prooi blijft aan ‘verblinding’. Dit wordt trouwens ook gesuggereerd door het impliciete
contrast tussen ‘gij’ en ‘de mensen’ dat in het begin van het gedicht wordt opgeroepen. Zo vervult
de ‘gij’ uit v. 3 de functie van geadresseerde, die dan ook in principe aan de dialoog kan deelnemen,
terwijl ‘de mensen’ uit v. 4 enkel als referent fungeren, en hierdoor op hetzelfde niveau worden
gesitueerd als bijvoorbeeld ‘het dorp’ (v. 3), ‘één licht’ (v. 5) en ‘een late koe’ (v. 6). Met ‘de mensen’
wordt dan ook geen rekening gehouden als potentiële gesprekspartners: zij zijn ‘derden’ die buiten
het ‘wij’ van de dialoog staan.1 Beide partijen worden voorts ook op een heel verschillende manier
gekarakteriseerd: ‘de mensen’ zijn ‘nacht'lik’, wat het vermoeden wekt dat ze aan het slapen zijn en
dus in een niet-bewuste toestand verkeren - een suggestie die nog wordt versterkt door de associatie
die het adjectief ‘nacht'lik’ oproept: de mensen als ‘niet-verlichte’2, onwetende, ‘obscurantistische’
wezens. Voorts geven ‘de mensen’ ook blijk van een ‘kuddementaliteit’: ze zoeken beschutting bij
elkaar, wat echter nog niet betekent dat ze ook werkelijk ‘samen’ zijn. Hun onderlinge nabijheid is
een nabijheid ‘huis aan huis’. Ze hebben zich dus elk voor zich ook nog eens teruggetrokken in de
verschansing van hun woning en vormen dan ook geen werkelijke ‘gemeenschap’.3 De nachtelijke
wandelaar, daarentegen, is ‘wakker’ en ‘waakzaam’. Hij neemt dingen waar, reflecteert over wat hij
ziet en komt tot inzicht (‘beseft’, ‘weet’). Zijn positie is er een van eenzaamheid, isolement en
marginaliteit: hij hoort niet bij ‘de mensen’, maar wandelt heel alleen over een weg die hem kennelijk
langs het dorp heen voert. En hij is ‘buiten’ - ‘niet binnenshuis’, ‘dakloos’, zonder beschutting tegen
de nacht. Deze evocatie suggereert meteen ook een verband tussen het
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Cf. hierbij ook J. Kruithof, Lyriek met gebruiksaanwijzing, 27.
Ze zijn ook letterlijk ‘niet-verlicht’: in v. 5 vernemen we dat in het dorp slechts ‘één licht’ brandt - ‘wellicht bij de
pastoor’.
Zie hierbij ook H. Brems, Paul van Ostaijen - Het Dorp, 12-13. Vergelijk in dit verband ook een gedicht als
‘Onbewuste avond’ (II, 231), waarover we eerder geschreven hadden: ‘Communicatie in welke vorm dan ook blijft
uit. Het paar en de spreker passeren elkaar, zonder meer. Het ligt kennelijk niet in hun macht enige vorm van
gemeenschap tot stand te brengen’. (Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk 2.5.) De overeenkomst tussen ‘Het dorp’ en
‘Onbewuste avond’ is trouwens ook Borgers opgevallen. (Cf. Paul van Ostaijen. Een documentatie, 1068) Zie ten
slotte ook het ‘Alpejagerslied’ (II, 240), waarin de ‘twee heren’ elkaar mechanisch groeten maar geen werkelijk
contact tot stand vermogen te brengen.
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‘waakzaam zijn’ en het ‘weten’ van de wandelaar enerzijds en zijn isolement en ‘dakloosheid’
anderzijds. Voorts is de positie van de wandelaar ook een ‘verheven’ positie. Zichzelf de veilige
beschutting van de ‘kudde’ ontzeggen en alleen de confrontatie aangaan met de bepaald ongezellige
nachtelijke omgeving vereist immers een kracht en een moed die niet gewoon zijn. Dit wekt de
suggestie dat de wandelaar over het vermogen beschikt om zich boven zijn natuur (in casu de natuurlijke
neigingen tot ‘Geselligkeit’ en zelfbehoud) te verheffen. Zoals we weten is het precies een dergelijke
‘tegennatuurlijke’ praxis die we als verheven ervaren.1 Eerder hadden we er trouwens al op gewezen
dat de terugtrekking uit de samenleving als verheven kan worden ervaren wanneer ze ‘op ideeën
berust’.2 De positie waarin Van Ostaijen de wandelaar plaatst, laat zich dan ook licht in verband
brengen met de positie die hij elders geregeld aan de ‘ware’ kunstenaar toeschrijft: een positie van
‘verheven’ afstandelijkheid (‘distans’) tegenover het ‘menselike’.3

2.2. Betekenisopbouw, symboliek en intertekstualiteit in ‘Het dorp’
Met deze laatste alinea's lopen we eigenlijk al vooruit op het tweede punt van onze lectuur van ‘Het
dorp’. In dat tweede punt willen we nader onderzoeken hoe in ‘Het dorp’ symboliek en intertekstualiteit
functioneren, en hoe die zich, samen met de in 2.1. besproken formele organisatie van ‘Het dorp’, in
verband laten brengen met Van Ostaijens conceptie. Net zoals in onze lectuur van ‘Facture baroque’
zullen we daarbij uitgaan van een kort onderzoek naar de betekenisopbouw in en de ‘narratieve’
structuur van het voorliggende gedicht.
Zoals in ‘Facture baroque’ laten zich ook in ‘Het dorp’ een beperkt aantal ‘semantische velden’
onderscheiden. Een eerste betekenisveld is dat van ‘(de activiteit van) het bewustzijn’. Hieraan wordt
expliciet gerefereerd in v. 3 (‘zo gij dit beseft’) en v. 15 (‘Gij weet’). In v. 13 is sprake van ‘meten’,
een handeling die tot kennis leidt. In overeenstemming hiermee wordt frequent een aan meten en
meetkunde herinnerende terminologie gehanteerd: ‘wig’4, ‘korte tijd’, ‘oppervlak’, ‘korte reis’5. Voorts
worden een aantal instrumenten en objecten genoemd die met kennis in verband kunnen worden
gebracht: ‘een teller’, ‘een spiegel’ (als het instrument van de reflectie en zelfkennis) en een ‘gelaat’
(de ‘spiegel van de ziel’). Zoals bekend roept de meetkunde, die het gevormde, het meetbare, het
eindige en het begrensde onderzoekt, door haar onderzoek ideeën op als: het vormeloze, het
onmetelijke, het oneindige, het onbegrensde. Deze ideeën fungeren echter enkel als onbereikbare,
niet in de ruimte voorstelbare en bijgevolg ook onherroepelijk onkenbare ‘vluchtpunten’. In de
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Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.5.3.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.6.2., waar we hadden gesteld: ‘De op ideeën berustende “Absonderung”, het
aanwezig/afwezig zijn in de maatschappij, de vrijwillig gekozen marginalisering is te vergelijken met de “agitatie”
van het verheven gevoel boven de kloof tussen het zinnelijke en het bovenzinnelijke.’
Cf. hierbij onder meer Hoofdstuk 2.1.
Het beeld ‘de wig van weg en stroom’ suggereert een ‘vogelperspectief’, van waaruit ‘weg’ en ‘stroom’ als twee
‘rechten’ worden gezien die elkaar onder een scherpe hoek snijden.
Eventueel zou zelfs ‘spiegel’ in deze reeks kunnen thuishoren, wanneer men aan dit woord de betekenis geeft van:
‘een glad oppervlak’.
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meetkunde ‘stoot’ (v. 18) het kenvermogen op zijn grenzen: het kan probleemloos opereren in het
domein van het eindige (het ruimtelijke) en het gevormde, maar over de ‘ideële’ sfeer van wat niet
in de ruimte gepresenteerd kan worden, kan het niets weten. Zoals we eerder al herhaaldelijk hebben
gezien is de ‘positieve’ keerzijde van dit ‘negatieve’ bewustzijn het besef ‘qu'il y a de l'imprésentable’.
Ook in ‘Het dorp’ wordt een paar keer naar zulke onpresenteerbare ideeën verwezen: ‘de leegte’ (v.
8), ‘overal’ (v. 18).1 Voorts wordt er ook expliciet de ervaring uitgesproken van een ‘vreemdheid’
(‘een vreemde adem’, ‘vreemder dan een moorden zonder gil’) - van iets dat radicaal afwijkt van het
bekende, het vertrouwde en het voorstelbare.
Het ‘meten’ van de dingen die ons gegeven zijn en, ruimer, het zoeken naar kennis in het algemeen
wekken dus onvermijdelijk het bewustzijn van onze begrensdheid en opgeslotenheid in de wereld
van de zinnen. Dit brengt ons bij het tweede betekenisveld dat we in dit gedicht willen aanwijzen.
Veel van de beelden die in ‘Het dorp’ voorkomen roepen immers een suggestie op van in- of
opgeslotenheid, beklemming, ‘ingeklemd-zijn’, ‘gevangen-zijn’, ‘gebonden-zijn’, onvrijheid en alle
benauwde en benauwende associaties die daaraan verbonden zijn. Zo hangt de vleermuis aan de nacht
(of niet), net zoals ‘uw adem aan een vreemde adem’ (v. 2) hangt (of niet). Hangen impliceert dat
men ergens aan vastgemaakt is, en dat men bijgevolg slechts een beperkte bewegingsvrijheid en
autonomie heeft.2 De ‘mensen’ (v. 4) lijken wel opgesloten in hun huizen. Als wordt gezegd dat het
dorp in ‘de wig van weg en stroom’ (v. 7) moet worden gesitueerd, dan roept dit de suggestie op dat
het als het ware tussen beide ingeklemd zit.3 Bovendien is het dorp ‘van de leegte’ (v. 8) - het behoort
toe aan de leegte en is er ‘af-hang-kelijk’ van. In vv. 9-10 wordt het dorp vergeleken met een boot
die voor anker ligt, en dus eveneens ‘vasthangt’. In de tweede strofe ‘kletst/ het donkere water’ om
‘het staketsel’ - het laatste bruggenhoofd van het land, uitstekend in en dus omringd, omsingeld door
water. Het water zelf of het ‘kletsen’ ervan, ten slotte, is ‘gemeten’, dat wil zeggen aan een zekere
begrenzing of gebondenheid onderworpen.
De ervaring van beklemming en opgeslotenheid die in de eerste strofen vooral wordt gesuggereerd,
wordt in de slotstrofen direct uitgesproken. Door middel van vergelijkingen wordt in deze strofen
duidelijk gemaakt dat er een niet te overschrijden grens is tussen de mensen onderling, en tussen de
mensen en de dingen. In de derde strofe is die grens het ‘gelaat’ van de anderen, dat - anders dan het
eigen huis, waar men wel naar binnen kan gaan - geen toegang verschaft tot een ‘interieur’: hun
‘innerlijk’, hun ‘wezen’. De omgang van mensen met elkaar kan dan ook alleen maar ‘uiterlijk’ en
‘oppervlakkig’ zijn. Een intiem, wezenlijk ‘samen-zijn’, een werkelijke gemeenschap is niet bereikbaar,
zodat ieder mens onherroepelijk in een afgrondelijke eenzaamheid is opgesloten. In de vierde strofe
is de niet te overschrijden grens het ‘oppervlak’ van de dingen. Wat daarachter schuilgaat - de dingen
zoals ze ‘op zichzelf’, in hun ‘wezenheid’, zijn - is voor mensen onbereikbaar. Ook de
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Zie in dit verband ook: ‘Gij weet dat er geen gelaat is/ waar gij binnen kunt/ als in uw huis’ (vv. 15-17), wat de
suggestie oproept van een ‘gelaat’ dat niet in de ruimte gegeven kan worden - een gelaat dat enkel als idee, als
‘verschiet’, bestaat.
‘Hangen’ suggereert ‘afhankelijkheid’, een toestand waarin iemand anders ‘aan de touwtjes trekt’, zoals bij een
marionet.
Cf. hierbij ook G. Vandenhaute, Het dorp van Paul van Ostaijen, 43; en H. Brems, Paul van Ostaijen - Het Dorp,
14.

Erik Spinoy, Twee handen in het lege

611

omgang met de dingen kan derhalve nooit meer dan oppervlakkig worden, en leidt evenzeer tot een
besef van opgeslotenheid: wij zijn gevangen in de ‘kaasstolp’ van de empirie, de fenomenaliteit, die
niet meer is dan de wereld van de dingen zoals ze door ons subject worden geconstrueerd.1
Deze niet te overwinnen begrensdheid blijkt overigens niet alleen een ruimtelijke begrensdheid te
zijn, maar ook een tijdelijke. Zo lijkt het dorp maar ‘voor korte tijd/ op anker’ te liggen. En in de
slotstrofe wordt het leven metaforisch een ‘korte reis’ genoemd. De opgeslotenheid is dus ook een
opgeslotenheid in de tijd.2
De implicatie van de onherroepelijke afgescheidenheid en begrensdheid die in ‘Het dorp’ in
verschillende gedaanten wordt opgeroepen, is dat het verlangen naar een werkelijke verzoening met
het ‘andere’ onvervulbaar is. Door onze opgeslotenheid in de empirie (het tijdelijke, de ‘natuurlike
ogeruimte’, het gevormde, ...) kunnen we nooit toegang krijgen tot het transcendente (het eeuwige,
het bovenzinnelijke, het vormeloze). En het feit dat ieder mens ‘ingemuurd’ is in zichzelf impliceert
dat het verlangen naar een werkelijke gemeenschap en verzoening onder de mensen altijd een utopie
zal blijven.
Het ‘andere’ (het transcendente, het ideële, het bovenzinnelijke, ...) is dus radicaal incommensurabel
met het ‘eigene’ (het empirische, het reële, de zinnelijkheid). Dat belet echter niet dat we ons ervan
bewust kunnen zijn dat het ‘er is’. Dat bewustzijn wordt met name acuut wanneer we op de niet te
overschrijden ‘grens’ met het andere stoten - de grens van ons kenvermogen, bijvoorbeeld, of de
grens van onze krachten. Zoals we hebben gezien wordt ‘Het dorp’ in hoge mate gekenmerkt door
dergelijke ‘grenservaringen’. Het kan dan ook niet verbazen dat uit dit gedicht een scherp bewustzijn
spreekt van de ‘verbondenheid-in-gescheidenheid’ van het empirische en het transcendente, het
tijdelijke en het eeuwige, het ‘eigene’ en het ‘andere’, het vertrouwde en het ‘vreemde’. Het is deze
relatie die in de eerste twee strofen wordt geëvoceerd door een aantal beelden die bij nader inzien
telkens eenzelfde fundamentele situatie blijken te concretiseren: een geïsoleerd wezen of ding dat tot
de sfeer van het ‘vertrouwde’ en het ‘gevormde’ - het tijdruimtelijk duidelijk omschrevene - behoort,
wordt gesitueerd tegen een meestal overweldigende achtergrond, die behoort tot de sfeer van het
‘vreemde’, het ‘unheimliche’ en het vormeloze.3 Zo bijvoorbeeld: de ‘vleermuis’ tegenover ‘de nacht’,
de eigen ‘adem’ tegenover de ‘vreemde adem’, ‘één licht’ tegenover de overrompelende duisternis
van de nacht,4 ‘het dorp’ tegenover ‘de leegte’, de ‘boot’ tegenover de ‘stroom’, ‘het staketsel’
tegenover ‘het donkere water’ - en natuurlijk ook de eenzame wandelaar tegenover de akelige,
‘onmenselijke’ weidsheid van de nacht. Telkens gaat het om een empirisch object in een ‘grenspositie’:
het is er nog wel, maar het lijkt elk moment te kunnen gaan verdwijnen. Het is alsof het op het punt
staat om over te gaan van de sfeer van het bekende en het ‘vertrouwde’ naar de onpeilbare, niet te
doorgronden sfeer van
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Cf. hierbij Hoofdstuk 2.1.
Cf. hierbij H. Brems, Paul van Ostaijen - Het Dorp, 14.
Over de sfeer van ‘Unheimlichkeit’ in ‘Het dorp’ zie voorts ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie,
1068-1069; G. Vandenhaute, Het dorp van Paul van Ostaijen, 40 en 43; H. Brems, Paul van Ostaijen - Het Dorp,
11-12; en J. Kruithof, Lyriek met gebruiksaanwijzing, 26.
Het ‘ingesloten-zijn’ van het licht door de duisternis wordt trouwens ook door het ritme en de klank gesuggereerd.
(Cf. hierbij H. Brems, Paul van Ostaijen - Het Dorp, 13)
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het vreemde en het ‘unheimliche’ - van het domein van het gevormde naar dat van het vormeloze.1
Van deze overgang valt kennelijk weinig goeds te verwachten: de suggestie is dat ze ‘ontwording’
en ‘ontbinding’ zal brengen.
Hiermee stoten we op de fundamentele paradox waar ‘Het dorp’ op berust. Enerzijds ervaart de
spreker in ‘Het dorp’ het bestaan als gekenmerkt door begrenzingen en beperkingen: de mens zit
opgesloten in de ruimte en in de tijd, zijn kennis kan nooit meer dan ‘oppervlakkig’ worden en ook
een werkelijke communicatie met andere mensen blijft buiten bereik. Deze frustrerende ervaring wekt
het verlangen naar het overstijgen van die beperkingen - het verlangen naar verlossing, bevrijding,
‘ont-binding’. Anderzijds is de spreker zich ervan bewust dat, zoals het woord ‘ontbinding’ al
suggereert, de vervulling van dat verlangen enkel mogelijk is door niet langer ‘mens’ te zijn - door
te ‘ontworden’, door de dood. Anders gezegd, beperkingen en frustraties, en daarmee meteen ook het
verlangen om zich boven die beperkingen en frustraties te verheffen, zijn inherent aan het bestaan.
De vervulling van dat verlangen zou echter onvermijdelijk ook het beëindigen van het bestaan met
zich brengen. De mens verlangt naar het volstrekte, maar het volstrekte is radicaal onverenigbaar met
zijn mens-zijn.
Het vanitasmotief dat we reeds uit ‘Facture baroque’ kennen, keert dus ook in ‘Het dorp’ nadrukkelijk
terug. Tegelijk liggen de accenten duidelijk anders. Werden in ‘Facture baroque’ vooral het verlangen
naar het transcendente en de frustratie over de ontoereikendheid (de ‘ijdelheid’) van alle menselijke
pogingen om dat verlangen te vervullen beklemtoond, dan komt de nadruk in ‘Het dorp’ veel meer
te liggen op de dreiging die van het transcendente uitgaat - de dreiging dat het gevormde (de ‘kosmos’)
in het vormeloze (de ‘chaos’) zal worden opgelost,2 dat het tijdelijke ten onder zal gaan in het eeuwige.
De vanitasgedachte is in ‘Het dorp’ dan ook in de eerste plaats de gedachte dat al het bestaande
vergankelijk is.
Dat vergankelijkheidsbesef wordt in het gedicht overigens ook directer opgeroepen dan door de
hierboven opgesomde beelden. Zo kan het ‘van de leegte zijn’ van het dorp in v. 8 onder meer begrepen
worden als een ‘toegewezen zijn aan’, ‘buitgemaakt zijn door’, ‘ten prooi gevallen zijn aan’. De relatie
tussen ‘het dorp’ en de ‘leegte’ is in dat geval vergelijkbaar met die tussen ‘kind’ en ‘dood’ in: ‘hij
is een kind des doods’. De niet mis te verstane suggestie dat het dorp weldra in de leegte zal zijn
opgelost, wordt nog versterkt door het aan v. 8 gekoppelde beeld: ‘alsof ‘t een boot was die maar
voor korte tijd/ op anker ligt’ (vv. 9-10). In het licht van de eeuwigheid gelijkt het dorp een boot die
‘voor korte tijd’ aanlegt en dan weer spoorloos verdwenen is.3

1
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3

Het aan Friedlaender ontleende inzicht dat de gewoonste dingen mysterieus en ‘unheimlich’ worden wanneer ze
gezien worden tegen de achtergrond van het absolute, krijgt in ‘Het dorp’ dus een praktische toepassing. Cf. hierbij
Deel II. Ter inleiding 2.2. en Hoofdstuk 5.1.
De tegenstelling ‘kosmos’ - ‘chaos’ wordt in dit verband ook door Kruithof gebruikt. (Cf. Lyriek met
gebruiksaanwijzing, 26)
Cf. hierbij ook G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 1069; en H. Brems, Paul van Ostaijen - Het Dorp,
14. Het beeld roept herinneringen op aan ‘Melopee’: een man in een kano verschijnt even in het gezichtsveld, schuift
traag maar onherroepelijk voorbij en zal vermoedelijk uiteindelijk ten onder gaan in de zee. Zie hierbij ook H.
Uyttersprot, Uit Paul van Ostaijens lyriek, 24; en W. de Moor, Van Ostaijens ‘Melopee’ in de literatuurles, 356.
Over de ‘nautische’ symboliek bij Van Ostaijen zie verder 1.2.2.
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Het bewustzijn van de vergankelijkheid en de daaraan verbonden gedachte dat al het gevormde
permanent bedreigd wordt door het vormeloze, wordt verder ook versterkt door de symboliek van
het decor waarin het gedicht speelt en door enkele intertekstuele referenties.
Zo gaat het hier allicht niet toevallig om een nachtelijke scène: er is nauwelijks licht, alles dreigt
te worden opgeslokt door de duisternis, al het gevormde dreigt te worden ‘gedeformeerd’ - van zijn
grenzen, d.i. van zijn isolement maar daarmee ook van zijn eigenheid en individualiteit, te worden
ontdaan om op te gaan in een vormeloos heel-al, waarin alles mogelijk, maar niets werkelijk is. Voorts
wordt de nacht natuurlijk vanouds geassocieerd met akeligheid, beklemming, spokerij, de dood, het
irrationele, het onderbewuste - kortom, met het overweldigd-worden van het ‘vertrouwde’ door het
‘vreemde’.1
Water, a fortiori donker water, een ander rekwisiet van het natuurlijke decor waarin dit gedicht
zich afspeelt, roept vergelijkbare associaties op. Water is zoals we eerder al hebben gezien het element
van de ‘ont-binding’ en de vormeloosheid bij uitstek.2 Het doorbreekt elke grens en verbindt alles
met alles, maar de op die manier gecreëerde eenheid is de eenheid van de dood en de bewusteloosheid:
wat één wordt met het water, ‘bestaat’ niet meer. Meer nog dan de nacht is het water een voor de
mens vreemd element: in de wereld onder water kan de mens niet overleven. De rust waarmee het
‘vloeibare’ de mens naar zich toe lokt, is de rust van de dood.
Het is dan ook significant dat de beweging van de wandelaar die in de eerste twee strofen van ‘Het
dorp’ wordt opgeroepen, een beweging is naar het water toe: vanaf v. 7 is in toenemende mate sprake
van ‘de stroom’. Allicht niet toevallig beginnen van hier af aan de ondertonen van ‘ont-binding’, dood
en vanitas steeds luider te klinken.3 Overigens blijkt het dorp in ‘de wig van weg en stroom’ (v. 7) te
liggen, dat wil zeggen vlak bij de punt van de driehoek van weg en stroom - de plek waar hun
‘gescheidenheid’ ongedaan wordt gemaakt, en daarmee ook de plek waar de weg dood-loopt.4 Kennelijk
leidt de weg, die in v. 6 wordt omschreven als ‘uw weg’ (levens-weg, bijvoorbeeld), onvermijdelijk
naar het dreigende water, zodat er letterlijk geen ‘uit-weg’ is en de wandelaar als een rat in de val zit.
Het traject dat in de eerste strofe wordt opgeroepen, kan dan ook worden opgevat als een vooruitwijzing
naar het expliciet aan de ‘levensreis’ refererende ‘uw korte reis’ uit de slotstrofe.5

1
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5

Over de duidelijke voorkeur die uit de Nagelaten gedichten spreekt voor de avond of de nacht als temporele setting
zie J. Reynaert, Het mystieke bij Paul van Ostaijen, 58; E. Spinoy, Paul van Ostaijen, Nagelaten gedichten, 7; 1.4.
en Deel II. Hoofdstuk 2.5.
Cf. hierbij 1.2.2., waar we hadden gewezen op het ambivalente karakter van de watersymboliek in het algemeen
en in de Nagelaten gedichten in het bijzonder. Zie verder ook P. Hadermann, De kringen naar binnen, 139-140; J.
Kruithof, Lyriek met gebruiksaanwijzing, 26; J. Reynaert, Het mystieke bij Paul van Ostaijen, 59-60; en E. Spinoy,
Paul van Ostaijen, Nagelaten gedichten, 7-8.
Herinneren we hierbij aan het ‘van-de-leegte-zijn’ (cf. v. 8) van het dorp, en de vergelijking met de boot die ‘maar
voor korte tijd/ op anker ligt’ (vv. 9-10).
Zoals het gedicht zelf ‘doodloopt’ in de (in de ‘vormeloosheid’ van het ‘wit’ onder de laatste regel te situeren) punt
van de driehoek van de grafische en ritmische constructie van de slotstrofen. (Cf. hierbij 2.1.)
Cf. hierbij ook J. Kruithof, Lyriek met gebruiksaanwijzing, 26.
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Versregel 7 kan overigens ook gelezen worden als een omkering van Gods schepping in Genesis. Op
‘de tweede dag’ scheidt God water en land: ‘God sprak: “Het water onder de hemel moet naar één
plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt.”’1 Als weg en stroom samenkomen, gebeurt
net het omgekeerde: de scheiding van water en land wordt opgeheven, zodat de oerchaos van vóór
de schepping hersteld wordt en het geschapene teniet wordt gedaan: ‘De aarde was woest en leeg;
duisternis lag over de diepte, en de Geest van God zweefde over de wateren.’2 Bijna elk element van
dit citaat echoot in ‘Het dorp’: de duisternis, ‘de leegte’ (v. 8), de diepte (het water om het staketsel),
de wateren, ja misschien ook ‘de Geest van God’ (de ‘vreemde adem’ (cf. infra)).
In de tweede strofe heeft de wandelaar kennelijk de stroom bereikt en staat hij op of toch ten minste
vlak bij het ‘staketsel’, zodat hij zich nu ook werkelijk ‘op de grens’ bevindt: tussen land (het
gevormde) en water (het vormeloze), tussen het resultaat van menselijk, ordenend ingrijpen (de weg)
en een natuurfenomeen dat zich aan het bestaan van mensen niets gelegen laat liggen (de stroom).
Een volgende ‘stap’ zou kunnen zijn: het in de stroom springen en (zich) verdrinken.3 De wandelaar
zou ook aan boord kunnen gaan van een vaartuig (de ‘boot’ uit v. 9, bijvoorbeeld) en wegvaren,4 zich
laten afdrijven5 of de stroom oversteken. Een ‘staketsel’ - een Vlaams woord voor ‘pier’ - is in elk
geval een grens- en overgangsplaats (een begaanbare plaats in het water, een vorm in de vormeloosheid,
roerloosheid in onophoudelijke beweging6) - een plek van afscheid en vertrek, een plek waar vaartuigen
kortstondig aanmeren, een plek ook vanwaar men ‘oversteekt’ naar ‘de andere kant’, het ‘geenzijds’.7
De ‘marginale’ positie van de wandelaar wordt in het gedicht overigens niet alleen met tijd en
vergankelijkheid geassocieerd,8 maar ook met geweld (het
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7

8

Genesis 1, 9.
Genesis 1, 2.
Denken we hierbij aan de zeeman uit ‘Zelfmoord des zeemans’, of aan ‘Loreley’ waar de waternimf de zeeman
naar haar wereld onder water probeert te lokken.
Zoals ‘de mensen’ uit ‘Facture baroque’ die ‘takelen de nederige boot’ (II, 219).
Zoals de man in ‘Melopee’ zich kennelijk door de stroom naar zee laat voeren.
Zo beschouwd heeft het staketsel dan ook hetzelfde paradoxale karakter als de ‘deinende rotswand’ uit ‘Facture
baroque’, die eveneens een plek was op de grens tussen het ‘eigene’ en het ‘wonderlike’. Staat het ‘paradoxale’
staketsel aan het eindpunt van de wandeling, dan treffen we aan het beginpunt ervan de ‘vleermuis’ aan - een
‘paradoxaal’ dier, dat tussen vogel en zoogdier in staat en traditioneel associaties wekt met de ‘nachtzijde’ van het
bestaan, en dus met het ‘vreemde’ in het ‘vertrouwde’. Vandenhaute omschrijft de vleermuis dan ook als een dier
dat, ‘cum grano salis, in zijn uiterlijke verschijning de levende schepping van een surrealist’ (Het dorp van Paul
van Ostaijen, 41) zou kunnen zijn. De vleermuis hoort dan ook thuis in de sfeer van de ‘wonderlike dieren’ uit
‘Facture baroque’ en de koralen en (zee)anemonen (half plant, half dier) uit ‘Spleen pour rire’, ‘Geologie’ en ‘De
sirenen’. De wandeling wordt dus gesitueerd tussen twee ‘grensfenomenen’. In overeenstemming hiermee zullen
we er verderop ook op wijzen dat de wandeling kan worden gezien als een ‘gevormde’ (rechtlijninge) beweging
tussen twee ‘vormeloze’ (chaotische) bewegingen.
Deze gedachte roept, in combinatie met de aankomst van de wandelaar bij de stroom, het donkere water, het beeld
van de boot, de akelige, dreigende atmosfeer (‘moorden zonder gil’) en het nadrukkelijke vergankelijkheidsbesef
(‘voor korte tijd’, ‘gemeten’), al gauw de associatie op met Charon, de veerman van het schimmenrijk, die de
overledenen met zijn wrakke boot over de Styx zet. (Zie in dit verband ook J. Kruithof, Lyriek met
gebruiksaanwijzing, 26)
Zie boven. Wijzen we voorts op ‘gemeten’ in v. 13, dat een monotone, gelijkmatig terugkerende beweging suggereert,
als van een metronoom, een ‘chrono-meter’ of een horloge, en associaties oproept met een beperkte tijdsduur. Zie
ook Vandenhaute: ‘Bij gemeten kan wellicht worden gewezen op het onwrikbare, starre, onverstoorbare want
ondoordringbare altijd hetzelfde, obsederend.’ (Het dorp van Paul van Ostaijen, 43) Zie ten slotte ook H. Brems,
Paul van Ostaijen - Het Dorp, 14.
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water ‘kletst’, d.i. slaat), dat zelfs moorddadig kan worden (het is ‘vreemder dan een moorden zonder
gil’1). Kortom - hoe dichter de wandelaar de grens nadert, hoe meer de akelige en dreigende ondertonen
de bovenhand krijgen.
Zoals we hebben gezien worden in ‘Het dorp’ op verschillende manieren de nabijheid van een grens
met een radicaal andere wereld en de daarbij horende ‘Unheimlichkeit’ en vreemdheid opgeroepen.
Dat gebeurt onder meer door de verwijzing naar zekere situaties die symbolisch geduid kunnen
worden2 en door het stofferen van het decor van dit gedicht met rekwisieten die samen een akelig,
‘gotisch’ kader van nacht, duisternis, donker water en ‘leegte’ (v. 8), griezelige wezens (de vleermuis),
beklemmende geluiden (het kletsen van het water, een ‘gil’ (v. 14)), dood en geweld (‘kletsen’, ‘een
moorden’ (v. 14)) creëren. Een ander middel is het laten metamorfoseren en daarmee meteen ook het
‘vreemd’ maken en in een andere belichting tonen van vertrouwde dingen.3 Dit gebeurt vooral door
metaforisch taalgebruik en door het oproepen van objecten in ongewone en daardoor onverwachte
en ‘surreëel’ aandoende verbanden en situaties.4 Zo wordt het dorp vergeleken met een boot en, in
een bepaalde lectuur, zelfs met een vleermuis. Voorts raken ook ‘een vleermuis’ (v. 1) en ‘uw adem’
(v. 2) met elkaar geassocieerd. Het water of het kletsen van het water wordt gecombineerd met ‘een
moorden’ (v. 14). In de slotstrofe nemen de dingen of de vruchteloze pogingen om tot de kern van
de dingen door te dringen de gedaante aan van ‘een spiegel’ (v. 19) en ‘een teller’ (v. 20). Het
‘niet-menselijke’ krijgt soms menselijke trekken. Zo levert een van de mogelijke lezingen van de
beginverzen de zin ‘dit beseft het dorp’ (v. 3) op. Verderop ‘kletst’ (v. 11) - en dus: ‘slaat’, of zelfs
‘praat’ - het water, en is het ‘gemeten’ (v. 13), wat volgens Kruithof eveneens ‘half en half menselijk’5
kan worden opgevat, in de betekenis: ‘afgemeten, deftig, en terughoudend, neerbuigend misschien,
afstandelijk’6. Ook de vreemde uitdrukking ‘een late koe’ (v. 6) doet antropomorfistisch aan, doordat
ze doet denken aan gebruikelijker wendingen als ‘een late gast’, ‘een late wandelaar’, etc. Omgekeerd
worden de menselijke figuren die in ‘Het dorp’ optreden in mindere of meerdere mate van hun
menselijke trekken ontdaan. Dat geldt met name voor ‘de mensen’ (v. 4), die in de opsomming uit
vv. 3-6 in een adem worden genoemd met het dorp, de huizen, een licht en een koe. Verderop wordt
een ‘gelaat’ vergeleken met een (vreemd, hermetisch afgesloten)
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‘moorden’ is overigens dreigender dan ‘moord’: het werkwoord suggereert dat de handeling voortdurend en/of
herhaaldelijk plaatsvindt.
Zo b.v. de in uiteenlopende variaties terugkerende situatie waarin een geïsoleerd wezen op het punt lijkt te staan
om te verdwijnen in een overweldigende achtergrond, en de situatie van de wandelaar op de grens tussen land en
water.
Op de ‘desautomatisering’ bij Van Ostaijen waren we ook al ingegaan in Hoofdstuk 2.7. Ook Kruithof vindt in ‘Het
dorp’ dit streven naar desautomatisering terug. (Lyriek met gebruiksaanwijzing, 30)
Zo wijst Brems erop dat het vers ‘hangt niet uw adem aan een vreemde adem’ al direct belast wordt met de ‘duistere
connotaties’ (Paul van Ostaijen - Het Dorp, 11) van het openingsvers: ‘Een vleermuis aan de nacht’. De toepassing
van precies dit procédé wordt door Van Ostaijen aan het begin van het eerste en het tweede Campendonkopstel
beschreven: hij roept daar een voorstelling op van een paard en kar die zich tot elkaar verhouden ‘comme un
jouet-camelote à un objet naturel’ (IV, 135). Bovendien hoort bij deze voorstelling ook een bord met de bizarre
tekst: ‘Il mord’ (IV, 135).
Lyriek met gebruiksaanwijzing, 29. Zie ook ibidem 26.
J. Kruithof, Lyriek met gebruiksaanwijzing, 29.
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‘huis’ (v. 17). Het effect van al dat metaforische geweld is dat de dingen even hun vertrouwde contouren
kwijtraken - ze worden vervormd en lijken op het punt te staan om hun ‘identiteit’ te verliezen. In
metaforisch taalgebruik spiegelen dingen zich in elkaar. Wanneer die ‘spiegelingen’ - zoals in ‘Het
dorp’ het geval is - talrijk en/of bevreemdend zijn, ontstaat als het ware een ‘duizelruimte’, waarin
de scherpe contouren van de dingen en de vaste oriëntatiepunten dreigen op te lossen. Ook hierdoor
wordt in ‘Het dorp’ de nabijheid van het ‘andere’, het radicaal ‘vormeloze’ opgeroepen.
Het spiegelmotief dat we al uit onze bespreking van ‘Facture baroque’ kennen,1 keert in ‘Het dorp’
trouwens nadrukkelijk terug. Het vervult hier een dubbele functie: in de eerste twee strofen versterkt
het de voor die strofen typerende tendens naar deformatie, ontgrenzing en vormeloosheid. De
veelvuldige refracties die er worden opgeroepen, dragen bij aan de algemene ervaring van desoriëntatie
en ‘Verunsicherung’. Daarnaast symboliseert de spiegel in het hele gedicht de fundamentele
problematiek van ‘Het dorp’: de spiegel is een radicale, niet te overschrijden grens tussen twee
werelden; datgene wat aan de andere kant van de spiegel ligt, is onlosmakelijk verbonden met wat
vóór de spiegel staat, maar tegelijk hopeloos onbereikbaar en wezenlijk anders (‘vreemd’). De relatie
tussen beide werelden is er een van ‘verbondenheid-in-gescheidenheid’ - dezelfde relatie dus als die
tussen het ‘deeszijds’ en het ‘geenzijds’ en die tussen mensen onderling. Een dergelijke
‘spiegelbeeldige’ relatie is er onder meer tussen ‘uw adem’ en ‘een vreemde adem’ in v. 2. Beide zijn
wezenlijk verbonden - ja, letterlijk en figuurlijk elkaar ‘zeer nabij’: niet alleen worden ze met dezelfde
soortnaam aangeduid, ze blijken ook nog aan elkaar vast te hangen. Tegelijk is er onherroepelijke
gescheidenheid: de eerste adem is de ‘eigen’ adem, de tweede een ‘vreemde adem’. Een pregnanter
beeld is nauwelijks denkbaar voor de paradoxale relatie tussen het ‘eigene’ (de adem als ‘één van de
meest intiem eigen werkelijkheden’2) en het ‘andere’. De ‘spiegelconstructie’ ‘[SUBSTANTIEF 1]
[VOORZETSEL] [SUBSTANTIEF 1]’3 waarvan het beeld uit v. 2 een realisering is, keert ook terug
in v. 4, waar we vernemen dat de mensen zich ‘huis aan huis’ in het dorp hebben verschanst. Opnieuw
wordt dezelfde relatie van verbondenheid en gescheidenheid opgeroepen: de mensen zijn vlak bij
elkaar, maar niet echt ‘samen’.
Wanneer het beeld van de spiegel in de slotstrofe ten slotte effectief wordt gebruikt,4 kan het dan
ook niet verbazen dat het moet dienen als een metafoor voor deze paradoxale combinatie van
gescheidenheid en nabijheid, zoals we die leren kennen in de ervaring van de uiteindelijke
onkenbaarheid en ‘vreemdheid’ van de ogenschijnlijk vertrouwde dingen uit de wereld om ons heen
en van het niet op te heffen isolement dat ons van onze medemensen scheidt.
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Cf. hierbij 1.4.
H. Brems, Paul van Ostaijen - Het Dorp, 11.
Deze constructie wordt vaak gebruikt om een grote nabijheid zonder uitwissing van de heterogeniteit te suggereren:
‘oog in oog’, ‘hand in hand’, ‘lijf aan lijf’, ...
‘een spiegel van uw eenzaamheid’ (v. 19). Overigens komen in de slotstrofen nog andere woorden voor die associaties
oproepen met een spiegel: ‘gelaat’ (de spiegel van de ziel) en ‘oppervlak’ (het ‘oppervlak’ van een glad, spiegelend
meer, de ‘zeespiegel’, een spiegel als een glad en gepolijst ‘oppervlak’, ...).
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Wijzen we ten slotte nog op een laatste ‘spiegeling’, die overigens eveneens in andere Nagelaten
gedichten kan worden teruggevonden: de spiegeling tussen twee ‘oneindigheden’, twee
‘vormeloosheden’. Zo hadden we in ‘Facture baroque’ gewezen op de spiegeling tussen ‘de blauwheid
van de zee en de blauwheid van de lucht’ (II, 219). Dezelfde spiegeling (‘tweemaal blauw/ en tweemaal
bodemloos’ (II, 217)), maar dan iets nader gespecificeerd, komt voor in ‘Geologie’: de blauwe lucht
blijkt daar meer bepaald de sterrenhemel te zijn. In ‘Het dorp’ wordt gesuggereerd hoe een menselijke
figuur een bepaald traject (een ‘weg’) aflegt. Deze lineaire beweging wordt gesitueerd tussen een
‘boven’ (de nachtlucht) en een ‘onder’ (‘het donkere water’ (v. 12)) die elkaar in meerdere opzichten
spiegelen: allebei zijn ze donker en vormeloos, en bovendien voltrekt zich in beide een chaotische,
niet door mensen veroorzaakte beweging (het schokkende vliegen van de vleermuis boven, en het
‘kletsen’ en stromen van het water onder). Meteen valt in deze eerste twee strofen ook het contrast
op tussen twee soorten bewegingen: een doel- en vormeloze beweging, die begin noch eind lijkt te
hebben (de chaotische vlucht van de vleermuis, het al even chaotische klotsen van het water) versus
de rechtlijnige beweging van punt A naar punt B (de ‘weg’ van de wandelaar langs het dorp heen
naar de stroom) - een beweging in de lucht of in het water versus een beweging op terra firma. Bij
nader toezien blijkt de tweede soort beweging tussen twee bewegingen van de eerste soort ingeprangd
te zitten: boven hem en aan het beginpunt van de beweging (punt A) de vlucht van de vleermuis,
onder hem en aan het eindpunt van de beweging (punt B) het ‘kletsen’ van het water.
Zoals we hebben gezien kan het hier beschreven traject gelezen worden als een evocatie van de in
de slotstrofe gethematiseerde ‘korte reis’ van het leven. Als dat zo is, dan lijkt Van Ostaijen te
suggereren dat het leven een kortstondig opduiken is uit het vormeloze, het chaotische en het
onmetelijke in het gevormde, het geordende en in tijd en ruimte begrensde, om vervolgens weer in
de volstrekte vormeloosheid te verdwijnen. Grafisch voorgesteld:

Eerder hadden we gewezen op de mogelijke verwijzing naar het scheppingsverhaal die vervat zit in
de suggestie dat het eindpunt van de wandeling een punt is waar land en water verenigd worden - een
vereniging die juist een ongedaan maken is van het werk van de schepping. Nu staat aan het beginpunt
van de wandeling het hoger besproken beeld uit v. 2: ‘hangt niet uw adem aan een vreemde adem’.
Dit beeld herinnert nog veel nadrukkelijker aan het scheppingsverhaal, en met name aan het tweede
verhaal over de schepping van de mens - het
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verhaal dat vertelt hoe God de mens boetseert en ‘leven inblaast’.1 Ook in het licht van deze
intertekstuele referenties laat de beweging die in de eerste strofen wordt opgeroepen, zich lezen als
een beweging van geschapen worden naar ten onder gaan, van in het leven verschijnen naar er weer
uit verdwijnen. Een dergelijke visie op het bestaan herinnert trouwens sterk aan de filosofie van
Friedlaender, die de existentie eveneens opvat als een opduiken uit de vormeloze indifferentie, om
er vervolgens weer in onder te gaan.2
Ten slotte rest ons nog de taak op zoek te gaan naar een verklaring voor de suggestie dat het sprekende
subject in de loop van dit gedicht een opmerkelijke ontwikkeling ondergaat. Uit de bespreking van
de grafische, ritmisch-formele en syntactische organisatie van de beginverzen hebben we onthouden
dat de aanhef van ‘Het dorp’ op al deze niveaus een indruk wekt van ‘ondoelmatigheid’,
‘desorganisatie’ en ‘vormeloosheid’. De suggestie die van het ‘hortende’ en ‘gefragmenteerde’ van
deze aanhef uitgaat, is dat de spreker overweldigd is door een hevige emotie - een emotie als angst,
paniek of ontzetting. Dat het inderdaad om een dergelijke emotie moet gaan, wordt trouwens ook
gesuggereerd door de sfeer van beklemming en ‘Unheimlichkeit’ die door (elementen uit) het
natuurlijke decor en de traditioneel ermee verbonden associaties wordt opgeroepen. Het
‘overrompeld-zijn’ van de spreker valt trouwens ook nog af te leiden uit andere opvallende kenmerken
van de eerste strofe. Zo is de fragmentatie en ‘ontordening’ die het spreken kenmerkt, ook kenmerkend
voor de waarneming in ‘Het dorp’: met name de eerste zes verzen brengen weinig meer dan een
verbrokkelde opsomming van dingen die de spreker op zijn weg ontmoet en ziet. Opmerkelijk is ook
dat zowel het waarnemen als de belangrijkste handeling van het subject in de eerste strofe, het wandelen
naar het staketsel, geheel impliciet blijven. Het is alsof het zien en het lopen ‘buiten het subject om’
gebeuren.3 Voor het overige worden er aan het subject nauwelijks handelingen toegeschreven. In v.
3 lezen we: ‘zo gij dit beseft’. Nu is ook iets ‘beseffen’ veeleer een handeling die zich buiten ons om
voltrekt en ons ‘overkomt’, zoals men trouwens kan afleiden uit synonieme of verwante uitdrukkingen
als ‘het besef krijgen van ...’, ‘het besef dringt tot mij door’, ‘het besef daagt dat ...’. En in v. 2 wordt
de handeling (‘hangt’) toegeschreven aan een lichaamsfunctie, ‘uw adem’, die aldus verzelfstandigd
wordt en losgemaakt van het subject. Dit versterkt andermaal de indruk dat het subject ‘overmand’
en weinig krachtdadig is en niet in staat tot een doeltreffende beheersing en coördinatie van zijn
handelen. Overigens is ook ‘hangen’ een handeling die veeleer met passiviteit en onmacht wordt
geassocieerd: als men ergens (aan) hangt, verkeert men zoals we eerder
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‘Toen boetseerde Jahwe God de mens uit stof, van de aarde genomen, en Hij blies hem de levensadem in de neus:
zo werd de mens een levend wezen.’ (Genesis 2, 7) Dit beeld keert elders in het Oude Testament nog een paar keer
terug, zo bijvoorbeeld in Psalm 104, 29-30: ‘Wendt Ge uw aanschijn af; zij bezwijken, onttrekt Gij hun de adem,
zij sterven: zij keren weder tot stof; zendt Ge uw ademtocht, zij ontstaan’. Het leven (‘ademen’) van de mensen
hangt hier dus inderdaad af van ‘een vreemde adem’, en de levenscyclus wordt eveneens gezien als het ontvangen
en uiteindelijk weer verliezen van de goddelijke adem.
In Deel II. Ter inleiding 2.2. hadden we er trouwens al op gewezen dat de friedlaenderiaanse opvatting van de
indifferentie als de oorsprong en tijdloze ondergrond van al het relatieve van blijvend belang is voor de late Van
Ostaijen.
Iets dergelijks hadden we eerder ook al vastgesteld in ‘Onbewuste avond’ (II, 231). Cf. hierbij Deel II. Hoofdstuk
2.5.
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hebben gezien letterlijk en figuurlijk in een situatie van ‘af-hang-kelijkheid’. Hangen wordt ook vaak
in verband gebracht met luiheid, lamlendigheid, futloosheid: ‘Hang daar niet zo rond!’ Bovendien is
hangen allerminst een exclusief menselijke handeling: een appel hangt aan een boom, een ijspegel
hangt aan de dakgoot, een ham hangt aan een balk te drogen. Men kan dan ook geheel zonder eigen
toedoen in de ‘hangtoestand’ komen te verkeren - als gevolg van natuurlijke processen, of van de
handelingen van iemand anders, die ‘(op)hangt’. Dat het hangen hier wordt toegeschreven aan de
eigen adem wekt overigens de niet mis te verstane suggestie van ‘in een wurggreep gehouden worden’.
Als er in de eerste twee strofen al expliciet naar een werkelijke handeling wordt verwezen, dan blijkt
die niet aan het subject te moeten worden toegeschreven: het ‘kletsen’ van ‘het donkere water’ (v.
12).
In de slotstrofen, echter, treedt plots een veel ‘krachtiger’ subject op, waaraan ditmaal wel ‘echte’
handelingen worden toegeschreven: een ‘weten’ (het product van leren, waarnemen en denken) en
een ‘stoten’.1 Aan de welomschreven identiteit van het subject kan ditmaal niet getwijfeld worden:
van een fragmentatie van de visie en het uiteenvallen van de lichaamservaring in aparte, niet op elkaar
afgestemde functies is geen sprake meer. Ook de versplintering en desoriëntatie die kenmerkend
waren voor de eerste strofe zijn verdwenen. Het standpunt van het subject laat aan duidelijkheid niets
te wensen over: het bevindt zich vóór het ‘gelaat’ (v. 15) van de anderen en vóór ‘der dingen oppervlak’
(v. 18), die beide als niet te overschrijden grenzen met een ‘geenzijds’, een ‘binnen’ fungeren. De
grens, die in de eerste en de tweede strofe op het punt stond te vervagen, is hier in alle scherpte
hersteld. Deze ontwikkeling is in overeenstemming met de ontwikkeling van de formele organisatie:
grafisch en ritmisch is er een duidelijke tendens tot grotere regelmaat en vormbeheersing, op het
fonetische niveau gaan heldere, harde en ‘energieke’ klanken domineren en de aanvankelijk geheel
ontwrichte syntaxis wordt ‘genormaliseerd’. De chaotische evocatie van het begin maakt plaats voor
beheerste reflectie, en de opsomming van concrete details en indrukken wijkt voor algemene
vaststellingen. Alles lijkt er dan ook op te wijzen dat de spreker in de slotstrofen zijn zelfbeheersing
en de bewuste controle over zijn handelen heeft teruggevonden.
Wat is nu de functie van deze opmerkelijke, zich op meerdere niveaus tegelijk doorzettende
ontwikkeling? Hoe kan ze gemotiveerd worden? Eerder hadden we het vermoeden uitgesproken dat
de emotie die de spreker in de eerste verzen aangrijpt en overmant, in het gamma van paniek,
beklemming, angst, ontzetting, afgrijzen en dergelijke meer moet worden gesitueerd. Dat kan, na
onze lectuur van ‘Het dorp’, ook nauwelijks bevreemden. De ervaring die in de eerste strofe wordt
opgeroepen, is die van het plots gedaagde besef van de beperktheid, nietigheid en vergankelijkheid
van al het bestaande - van het eensklaps acuut geworden inzicht dat het ‘eigene’ (het gevormde, het
kenbare, het in tijd en ruimte definieerbare) permanent bedreigd wordt door het ‘andere’ (het vormeloze,
het onkenbare, het tijdloze, het niet in de aanschouwing presenteerbare) en uiteindelijk, na een ‘korte
reis’, ook onherroepelijk in die geweldige achter- of ondergrond zal worden opgelost.

1

De actievere rol van de ‘gij’ wordt nog extra beklemtoond doordat er in de zes regels van de slotstrofen maar liefst
zes keer naar wordt verwezen. Zo treffen we drie maal het persoonlijk voornaamwoord ‘gij’ aan, overigens telkens
in de functie van onderwerp van een hoofd- of bijzin en twee keer in een zeer prominente positie in de strofe (v. 15
en 18), en drie maal het bezittelijk voornaamwoord ‘uw’.
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Allicht niet toevallig staat het woord ‘beseft’ pal midden in de woorden-bric-à-brac van vv. 1-6. Het
is alsof de zin onder de overweldigende impact van het ‘besef’ uit elkaar is gespat. De ervaring van
de eerste strofen is de beangstigende ervaring van de nabijheid van de grens en de onafwendbare
nadering van de ‘vormeloosheid’, wat zich als het ware weerspiegelt in de ‘deformatie’ van de formele
gestalte van het gedicht in de eerste strofen. De op verschillende manieren gesuggereerde ‘zwakheid’,
‘onrust’ en ‘passiviteit’ van de spreker kunnen dan worden uitgelegd als een gevolg van het
‘overrompeld-zijn’ van de spreker door zijn angst voor het niets - zijn horror vacui.1
In de slotstrofen is het alsof de spreker zich weet te ‘vermannen’. Zijn spreken wordt ‘welgevormder’
en beheerster, en evolueert van het weergeven van gefragmenteerde, passief ondergane indrukken
naar een samenhangend en synthetisch reflecteren over die indrukken. Het eerder geformuleerde besef
blijft behouden en wordt zelfs verscherpt: met grote luciditeit formuleren de slotstrofen het inzicht
in het isolement en de begrensdheid die inherent zijn aan het bestaan, én het inzicht dat al het bestaande
ten dode opgeschreven is. Net als in het begin van het gedicht worden die inzichten als weinig plezierig
ervaren. Toch wil de spreker er manmoedig het hoofd aan bieden, op een manier die herinnert aan de
bekende uitspraak uit ‘Modernistiese dichters’: ‘Je moet nu echter eens trachten het zonder narcoticum
te stellen.’2 Hij wil de blik niet afwenden van de sombere existentiële waarheid en weigert dan ook
zijn lucide nuchterheid op te geven en zich in een toestand van ‘onbewust-zijn’ onder te dompelen
of zich te beroezen aan het narcoticum van optimistische ‘leugens-om-bestwil’.
Is dit dan geen puur masochisme? Na al onze omzwervingen door het weidse gebied van de
verheveneproblematiek weten we wel beter. Herinneren we in dit verband aan Anaïs' ‘ontevredenheid’
als ‘de enige haar mogelike vorm van tevredenheid’3. Of aan deze centrale passage uit ‘Jus primae
noctis’: ‘Het enige bereikbare geluk is te weten om de heelloosheid van de levensmisère. Kracht weet
men zich-zelf wanneer men dit ongeneesbare zonder morren draagt.’4 Precies de in deze passage
beschreven houding komt terug in de slotstrofen van ‘Het dorp’: nuchter en zonder gejammer wordt
daar het gruwelijke besef van ‘de heelloosheid van de levensmisère’ onder woorden gebracht.5 Nodeloos
om zeggen dat deze
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Zoals Westerlinck reeds aangaf is deze ‘angst die het bestaan tot in zijn diepere gronden doorschudt wanneer het
geplaatst wordt vóór het onontwijkbaar perspektief van het Niet’ ook terug te vinden in andere Nagelaten gedichten,
zoals ‘Vlerken’ en ‘De oude man’. (Cf. Een visie op Paul van Ostaijen, 230) Beekman wijst in dit verband op een
aantal late proza's, waar het inzicht in het feit dat ‘being harbors non-being’ (Homeopathy of the Absurd, 151-152)
aanleiding geeft tot dezelfde angst en beklemming.
IV, 166. Cf. hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.
III, 100. Mijn cursief.
III, 183. Mijn cursief.
De waardering die Van Ostaijen elders voor Hamlet uitspreekt, is kennelijk gefundeerd op de overtuiging dat aan
dit toneelstuk dezelfde houding van eerlijke en onverschrokken omgang met de sombere existentiële waarheid, in
casu de waarheid van het ‘Sein zum Tode’, ten grondslag ligt: ‘Een boek geldt maar door het kleine stukje waarheid
dat het reveleert. “Hamlet” is [een] der grootste scheppingen omdat hier het stukje waarheid groter is dan elders.
(De waarheid van de noodzakelikheid der uiteindelike nederlaag van de mens).’ (Brief aan Du Perron van 7 januari
1928; geciteerd in: G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 979; zie hierbij verder ook E.M. Beekman,
The Universal Hue, 52; en 1.2.3.) En als hij Brueghel ‘de meest objektief kosmiese schouwer onder alle noordse
kunstenaars’ (IV, 342) noemt, dan lijkt dat precies hiermee te maken te hebben dat hij ook in Brueghels werk een
moedige confrontatie met ‘de bittere kennis van de leegheid van het menselike doen’ (IV, 341) aantreft. Zo toont
‘Het luilekkerland’ de toeschouwer ‘deze zatgegeten boeren [...] als blote ballast op de aarde, op de draaiende schijf,
die overigens in haar eeuwige rotatiebeweging deze belachelik-tijdelike ballast, al schijnt hij nog zo zwaar, weldra
zal hebben afgeschoven, zodat alleen nog zelfheerlik haar eigen rotatie overblijft’ (IV, 343). De mensen in de
schilderijen van Brueghel worden getoond in hun vergankelijkheid en hun ‘al-bijna-niet-meer-zijn’: ‘Op de
onverwoestbaarheid van het natuurlike toneel gaat hun noodlot onmerkbaar voorbij. [...] De verschijningen der
mensen zijn slechts voorbijschuivende uitdrukkingswaarde der natuur die zelve rust is.’ (IV, 346) Zie in dit verband
ook P. Hadermann, Het vuur in de verte, 270.
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houding een verheven houding is en dat de reflectie ervan in het gevoel het verheven gevoel is. De
houding van de spreker in de slotstrofen van ‘Het dorp’ is een verheven houding omdat hij zich boven
zijn natuurlijke neiging, in casu de neiging tot zelfbehoud en de angst voor de ondergang van zichzelf
als empirisch subject, weet te verheffen. Hij geeft dan ook blijk van een ongewone moed en dwingt
bewondering af - een van de varianten van het verheven gevoel. Het feit dat hij zijn angst onder
controle krijgt, wekt het bewustzijn van onze ‘Kräfte, jeden Widerstand zu überwinden’1 en daarmee
ook van de bovenzinnelijke vermogens die wij in ons dragen.2 De ‘esthetische’ reflectie van dit
bewustzijn is het verheven gevoel. Voorts is het resulterende gevoel - overigens net als in ‘Anaïs’ en
in ‘Jus primae noctis’ - in elk geval een ambivalent, ‘gemengd’ gevoel. Het telt, zoals het verheven
gevoel, twee ‘momenten’: een primair, onlustvol moment (de angst), en een secundair, lustvol moment
(de ervaring van ons vermogen om die angst te beheersen).
In dit verband is het nuttig en zinvol om ook nog eens terug te komen op de buitenstaanderpositie
waarin de wandelaar in ‘Het dorp’ zich blijkt te bevinden. Zoals we eerder hebben gesuggereerd laat
ook deze ‘marginale’ positie zich op een symbolische wijze lezen, bijvoorbeeld als volgt: de wandelaar
wijkt af van de meeste van zijn medemensen omdat hij niet terugschrikt voor het ‘weten om de
heelloosheid van de levensmisère’. De mensen in het dorp hebben niet alleen de beschutting opgezocht
van elkaars nabijheid, ze hebben zich bovendien ook opgesloten in de ‘bekrompenheid’ van hun
veilige huis en ondergedompeld in het ‘onbewust-zijn’ van de slaap (een ‘narcoticum’!). De wandelaar,
daarentegen, is ‘waakzaam’: hij sluit de ogen niet voor het weinig bemoedigende inzicht in de
fundamenten van de menselijke existentie. Hij vlucht ook niet naar binnen en zoekt al evenmin de
bescherming van de ‘kudde’ op. In de plaats daarvan streeft hij ernaar ‘de dingen alleen te zien naar
hun samenhang met het eeuwige’ (IV, 341), dat wil zeggen: hij probeert zich de
‘verbondenheid-in-gescheidenheid’ van het empirische en het transcendente - en
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KdU A 120-121/B 122. Zie ook Deel I. Hoofdstuk 2.5.3. Van Ostaijen zegt in de geciteerde passage trouwens
ongeveer hetzelfde: ‘Kracht weet men zich-zelf wanneer men dit ongeneesbare zonder morren draagt.’ Het (‘lustvolle’)
bewustzijn van kracht wordt pas gewekt door het overwinnen van een weerstand, waarvan de ervaring op zichzelf
frustrerend en dus ‘onlustvol’ is. Een vergelijkbare gedachte vindt men bij Dickinson, wier werk overigens op een
filosofische onderbouw berust die in velerlei opzichten sterk aan de kantiaans-kritische fundamenten van Van
Ostaijens late werk doet denken: ‘Power is only Pain -/ Stranded, thro' Discipline,/ Till Weights - will hang -/ Give
Balm - to Giants -/ And they'll wilt, like Men -/ Give Himmaleh -/ They'll Carry - Him!’
De indruk die de slotstrofen door hun formele vormgeving wekken, is er dan ook niet toevallig een van ‘verbetenheid’.
Verbeten: ‘met krampachtige energie het genoemde doende’ (Van Dale). In dit geval: een verbeten zegging, omdat
de emotionele aanvechting - en daardoor meteen ook de ‘deformatie’ van het spreken - ‘met krampachtige energie’
wordt onderdrukt. Het woord ‘verbeten’ is hier dan ook op zijn plaats: het suggereert de strijd van twee contraire
energieën, in casu de kracht van de ‘natuurlijke’, ‘zinnelijke’ aandrift versus de kracht van het ‘bovenzinnelijke’
vermogen.
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daarmee ook de vergankelijkheid, begrensdheid, eenzaamheid en relativiteit van al het bestaande voor ogen te houden.1 Door dit streven ‘marginaliseert’ hij zichzelf. Ook dit isolement vertoont de
ambivalentie van het verhevene: het veroorzaakt een smartelijk gevoel omdat het ingaat tegen de
‘natuurlijke’ neiging tot ‘Geselligkeit’; deze ‘tegennatuurlijke’ praxis kan echter ervaren worden als
een ‘index’ van zijn superieure ontvankelijkheid voor het ‘andere’.2
Het lijdt weinig twijfel dat Van Ostaijen in ‘Het dorp’ anderen tot hetzelfde ‘inzicht’, hetzelfde
‘platonies-pessimistiese aanvaarden van het uitkomstloze’ (IV, 341) probeert te brengen en de houding
van de spreker aan het eind van ‘Het dorp’ als een voorbeeld aanvoert dat tot navolging moet strekken.
Door deze ondanks alles toch profetische en proselitische inslag en de sympathie voor het ‘verheven’
isolement dat voortvloeit uit het streven naar het ‘hogere’ sluit ‘Het dorp’ aan bij de gedichten uit de
Sienjaal-tijd.3 Tegelijk zijn er ook radicale verschillen tussen ‘Het dorp’ en de vroege poëzie. Zo blijkt
de spreker in ‘Het dorp’ op geen enkel moment nog de illusie te koesteren dat zijn prediking aanleiding
zal geven tot een alomvattende omwenteling en bekering: hij richt zich niet meer tot ‘de mensen’,
zoals dat in Het Sienjaal wel nog het geval was. Zijn boodschap is nu bestemd voor de weinigen die
zich erdoor aangesproken kunnen voelen (‘gij’) omdat ze over de daartoe vereiste ‘ontvankelijkheid’
beschikken.4 Van Ostaijen gelooft dan ook niet meer dat het isolement van de visionaire dichter in
een afzienbare toekomst zal worden opgeheven, doordat de mensen en masse gehoor zullen geven
aan zijn boodschap.5
Voorts heeft de Van Ostaijen van ‘Het dorp’ voorgoed de grote illusies uit zijn ‘humanitaire’ tijd
over de realiseerbaarheid van ideeën en de commensurabiliteit van het empirische en het transcendente
opgeborgen. Zoals we hebben gezien toont hij zich hier, zoals ook elders in zijn late werk, scherp
bewust van de niet te overschrijden grens tussen beide domeinen. In overeenstemming hiermee blijkt
hij de relatie tussen het empirische en het transcendente te denken als een relatie van
‘verbondenheid-in-gescheidenheid’, waarbij de gescheidenheid als een radicale, niet te overwinnen
incommensurabiliteit moet worden
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Zoals de mensen voor wie Brueghels schilderijen tot ‘gebeuren’ worden, zich voornemen om voortaan ‘de dingen
alleen te zien naar hun samenhang met het eeuwige’ (IV, 341).
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.6.2.
Het is dan ook niet toevallig dat men in ‘Het dorp’ ook een vage echo kan vernemen van de identificatie met de
priesterrol die we in Het Sienjaal konden aantreffen. (Cf. Hoofdstuk 1.2.) In v. 5 lezen we: ‘één licht - wellicht bij
de pastoor -’. De pastoor heeft veel met het sprekende subject gemeen: hij is wakker, hij bevindt zich in een
geïsoleerde positie, hij heeft oog voor de verbondenheid van het tijdelijke en het eeuwige, het menselijke en het
goddelijke. (Cf. hierbij ook G. Vandenhaute, Het dorp van Paul van Ostaijen, 42; en H. Brems, Paul van Ostaijen
- Het Dorp, 13) Toch zijn er ook verschillen: de pastoor bevindt zich binnenshuis, in het dorp, onder de mensen;
bovendien beschikt hij nog steeds over een licht (hij heeft ‘wel-licht’) - het lux mundi? (Cf. Joh. 8, 12) De positie
van het sprekende subject is dan ook heel wat hachelijker dan die van de pastoor: het staat geheel buiten het dorp,
zonder licht en ‘dakloos’. Een suggestie dat het het weinig opbeurende bewustzijn van de vanitas moet zien te
dragen zonder de troost en de steun van de religie? Overigens versterkt de aparte vermelding van de pastoor nog
eens het beeld van ‘de mensen’ als een ‘kudde’: zij zijn immers de ‘schaapkens’ van de priester, die - als
plaatsvervanger van Christus - hun Goede Herder (‘pastor’) moet zijn.
Zie hierbij ook Deel II. Hoofdstuk 4.2.2.
Vergelijk hiermee: Hoofdstuk 1.2.
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gedacht en niet, zoals in de Sienjaal-tijd, als een in een afzienbare toekomst te overbruggen divergentie.1

2.3. ‘Het dorp’ als ‘verheven’ gedicht
Net als ‘Facture baroque’ kan ‘Het dorp’ zonder meer een ‘verheven’ gedicht worden genoemd. Dat
is onder meer zo door de voorstellingen die dit gedicht bevat. Weliswaar komen er in ‘Het dorp’, op
de evocatie van de nachtelijke duisternis en de eenzaamheid na, op het eerste gezicht nauwelijks
‘verhevenheden’ voor.2 Toch roept het gedicht door middel van een aantal van de hierboven besproken
voorstellingen een ervaring op die volstrekt parallel is aan de ervaring die door Kants mathematische
en dynamische verhevenheden wordt opgeroepen: de ervaring van onze nietigheid of machteloosheid
als empirische wezens.3 Het zijn volgens de Kritik der Urteilskraft precies dergelijke ervaringen die
aanleiding kunnen geven tot het verheven gevoel: ze leiden tot de, als ‘onlustvol’ ervaren,
overweldiging van onze zinnelijke vermogens, maar precies die ervaring kan het ‘lustvolle’ bewustzijn
van onze bovenzinnelijke vermogens wekken. Het hieruit resulterende ‘gemengde’ gevoel is - dat is
intussen welbekend - het verheven gevoel.4
Het verheven gevoel is het ambivalente, paradoxale gevoel van een ‘agiteren’ op de grens tussen
het zinnelijke en het bovenzinnelijke. Niet toevallig worden in ‘Het dorp’ dan ook heel wat
‘grensfenomenen’ en ‘grenssituaties’ opgeroepen: de spreker staat in de ‘marge’ van de samenleving,
tussen het menselijke en het goddelijke in; hij bevindt zich op de grens tussen het land (het ‘eigene’)
en het water (het ‘andere’); de ‘gij’ ervaart zijn medemensen en de dingen om zich heen als nabij én
vreemd; zijn reis is maar een ‘korte reis’, en staat dus op het punt om in het niets op te lossen; in de
nacht brandt slechts ‘één licht’: er is dan ook ‘nauwelijks’ licht; het dorp lijkt op de rand te staan
tussen zijn en niet-zijn; de vleermuis staat tussen zoogdier en vogel in, en is hoe dan ook een
‘monstertje’ - een ‘misvormd’ dier; het staketsel staat in het water maar behoort tot het land; het
landschap is nog wel zichtbaar, maar dreigt te worden opgelost, ‘uitgewist’ in de duisternis, etc.5 En
zoals we hebben gezien weet
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Vergelijk hiermee: Hoofdstuk 1.1. en 1.2.
Ook ‘het donkere water’ (v. 12) is een verhevenheid. Zoals we ons herinneren zijn donkere kleuren volgens de
Beobachtungen immers doorgaans verheven. Het ‘kletsen’ van het water (cf. v. 11) suggereert een voor het overige
zeer diepe stilte. Ook de stilte is verheven.
Herinneren we hierbij met name aan de in uiteenlopende varianten terugkerende situatie waarin een geïsoleerd,
klein en machteloos wezen bedreigd wordt door een overweldigende ‘achtergrond’ (cf. 2.2.).
Vergelijk hiermee: Deel I. Hoofdstuk 2.4.
Elders hebben wij er al op gewezen dat dergelijke ‘grenstoestanden’ ook in andere Nagelaten gedichten vaak
voorkomen. (Cf. hierbij E. Spinoy, Paul van Ostaijen, Nagelaten gedichten, 8; zie voorts ook 1.1. en 1.2.) Met name
het suggereren van het ‘al-bijna-niet-meer-zijn’ of ‘nog-nauwelijks-zijn’ van dingen of wezens zoals dat in ‘Het
dorp’ wordt opgeroepen, keert ook terug in gedichten als ‘Snijd van de struik de seringen ...’ en ‘De oude man’.
Kusters leest in het vers ‘sluit gij met het laatste doen van uw handen uw verlangen’ (II, 226; mijn cursief) uit het
eerste gedicht een verwijzing naar ‘het allerlaatste doen: de laatste daad, het laatste bewegen vóór de dood.’ (De
aarde, de vaas en de bloemen, 264) En over ‘De oude man’ schrijft Westerlinck: ‘Alle beelden zijn symbolische
tekens van een doorleefde, mysterieuze essentie, in casu het wrak-worden, het verzwinden van het menselijk zijn.
Beelden als het ijle, het wit (kleurloos) zijn van de stem, het voorwerp-worden, het hangen, het bijna-zwarte-plant
worden, enz. wijzen op een verzwinden naar het niet-meer-zijn. Zo wordt de existentiële situatie van de mens
gesuggereerd als een onvermijdelijke vervluchtiging op het moment zelf waarop hij in zijn zijnsarmoede reeds aan
de rand van het zijnbare (d.i. tevens het zegbare) staat.’ (Een visie op Paul van Ostaijen, 231). Zie in dit verband
verder ook E.M. Beekman, Homeopathy of the Absurd, 153-154; en id., Foreword, 13.
Het zou trouwens de moeite lonen om ‘Het dorp’ in het licht van Burkes opvattingen over het verhevene te lezen.
Het verheven ‘delight’ komt volgens Burke voort uit de dreiging dat dingen of wezens ‘spoedig afwezig zullen
zijn’ (J.-F. Lyotard, Het ogenblik, Newman, 103). Het ontstaat dan ook onder meer naar aanleiding van de ervaring
van de leegte, ‘de duisternis, de eenzaamheid, de stilte, de nabijheid van de dood’ (ibidem 102) - kortom, het hele
‘decor’ van ‘Het dorp’. Zie verder ook id., Das Erhabene und die Avantgarde, 158-159.
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de spreker van ‘Het dorp’ zich door de moedige, bewonderenswaardige wijze waarop hij zijn angst
onder controle weet te brengen boven zijn eigen ‘natuur’ te verheffen. Ook hij ‘agiteert’ zo op de
grens tussen ‘natuur’ en ‘bovennatuur’, het ‘menselike’ en het bovenmenselijke.
De ‘agitatie’ van het verheven gevoel is een heen en weer geschud worden tussen ‘onlust’ en ‘lust’.
De ‘onlust’ is het gevolg van een ‘primair’ ‘overweldigd-worden’ van de zinnelijke vermogens - van
onszelf als ‘natuur’. De ‘lust’ ontstaat uit het ‘secundair’ hieruit voortvloeiende bewustzijn van onze
bovenzinnelijke vermogens: het vermogen om het bovenzinnelijke, dat we niet kunnen vatten, ten
minste te denken, en het vermogen om ons boven onze zinnelijke neigingen te verheffen. Het is deze
‘agitatie’ die zich in ‘Het dorp’ op verschillende manieren weerspiegelt, waarbij het ‘primaire’ moment
in het begin van het gedicht en het ‘secundaire’ in de slotstrofen gestalte krijgt. Zo wekken de
beginverzen van ‘Het dorp’ de suggestie dat de zinnelijke vermogens van de spreker overweldigd
worden: de visie verbrokkelt en wordt ‘vormeloos’, alsof de verbeeldingskracht niet in staat is de
‘Mannigfaltigkeit’ van de zintuiglijke indrukken tot een synthese te brengen; en het ‘gedeformeerde’
spreken in de aanhef van ‘Het dorp’ suggereert dat de spreker ten prooi is aan een hevige angst, die
voortvloeit uit een ervaring van machteloosheid tegenover een overweldigende kracht. Op dit ‘primaire’
moment, dat logischerwijze met ‘onlust’ is verbonden, volgt een ‘secundair’ en ‘lustvol’ moment dat
tegenover de ‘deformatie’ van de visie de welgevormdheid en de superieure vermogens van het denken
(de ‘rede’) stelt en tegenover de angst het vermogen om aan die angst te weerstaan. Beide momenten,
‘lust’ en ‘onlust’, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden - hier, en ook in andere Nagelaten gedichten:
in ‘De oude man’, bijvoorbeeld, het samenspel tussen ‘de angst’ (II, 244) en de superieure beheersing
van de angst die spreekt uit de afgemeten, lucide en nuchtere zegging van dit gedicht. Of in ‘Facture
baroque’ waar de ‘onlust’ die voortvloeit uit de frustratie van onze kenvermogens verbonden raakt
met de ‘lust’ die we ervaren omdat we het onpresenteerbare en onkenbare kunnen denken.
De ervaring van het verhevene is de ervaring van het bovenzinnelijke - datgene wat per definitie
nooit ‘vorm’ kan aannemen. Dit ‘vormeloze’ breekt zich om zo te zeggen ook in de visie en in de
formele organisatie van ‘Het dorp’ naar binnen. Eerder hebben we uitvoerig gewezen op de
‘desorganisatie’ en versplintering van de visie én op het eigenaardige, ‘gedeformeerde’ en afwijkende
karakter van het spreken in de eerste verzen van ‘Het dorp’. Beide vaststellingen ondersteunen de
suggestie van een inbreuk van het ‘andere’ in het
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‘eigene’ - een ‘figure’ in het ‘discours’ van ‘Het dorp’. Met betrekking tot het spreken in de eerste
strofen van ‘Het dorp’ is dat trouwens al wel eerder opgemerkt. Terecht stelt Vandenhaute dat het
feit dat
het eerste deel van de eerste strofe niet enkel die specifieke verwringing bevat maar
tevens als geheel niet tot normale zinsconstructie geraakt [...] in de richting [wijst] van
het mystische, het extatische dichten1.
Net als in ‘Facture baroque’ suggereert het ‘afwijkende’ taalgebruik een spreken dat tot op zekere
hoogte aan de controle van het bewustzijn en de zelfbeheersing ontsnapt. Ook hier opent het gedicht
met ‘orakeltaal’2 - de taal van de Pythia of de taal van de profeet, die goddelijk ge-inspireerd is, d.i.
wiens ‘adem aan een vreemde adem’ hangt. ‘Iets anders’ spreekt door de spreker, zodat deze zich
ook hierdoor in een ‘grenstoestand’ bevindt: het ‘andere’ dreigt het ‘zelf’ over te nemen, het bewustzijn
weet zich bedreigd door ‘het donkere water’ van het onderbewustzijn. De opmerkelijke zegging in
de aanhef van ‘Het dorp’ suggereert daarmee de ervaring van een dreigende ‘vervreemding’ van het
meest ‘eigene’. Borgers stelt dan ook terecht dat de eerste strofe van ‘Het dorp’ ‘een reactie van
zelfvervreemding’ weergeeft.3
Aangezien het verheven gevoel de ervaring is van het ‘andere’ (het ideële, het transcendente) in zijn
onverenigbaarheid met het ‘eigene’ (het reële, het empirische) is het bijzonder doelmatig voor het
inzicht dat beide domeinen fundamenteel onverzoenbaar zijn. Dit inzicht is een van de fundamentele
wijsgerige inzichten van de late Van Ostaijen. Zoals we hebben gezien wordt ook in ‘Het dorp’
herhaaldelijk gesuggereerd dat de relatie tussen de genoemde domeinen nooit meer dan een relatie
van ‘verbondenheid-in-gescheidenheid’ kan zijn, precies zoals dat in het verheven gevoel het geval
is. Dit kan ons alleen maar sterken in onze overtuiging dat er een innig verband bestaat tussen de
ontwikkeling van Van Ostaijens filosofische opvattingen en de verschuiving die zich in zijn werk laat
vaststellen van de esthetica van het schone naar de esthetica van het verhevene.4 Zoals we hebben
gezien roepen de meeste Sienjaal-gedichten de suggestie op van een diepe sympathie tussen de
materiële werkelijkheid en onszelf: de werkelijkheid wordt, zoals in het zuivere welgevallen aan het
schone, op een onbestemde wijze als doelmatig en zinvol ervaren.5 Van een dergelijke sympathie is
in ‘Het dorp’ - net zomin als in andere Nagelaten gedichten - geen sprake meer.6 De spreker bevindt
zich in een onverschillige, zwijgende wereld, waarin de dingen

1

2
3
4
5
6

G. Vandenhaute, Het dorp van Paul van Ostaijen, 41. In overeenstemming hiermee stelt Kruithof dat het
begin van ‘Het dorp’ ‘bij de symbolisten, de Imagists, de metaphysicals’ hoort. (Lyriek met
gebruiksaanwijzing, 23)
J. Kruithof, Lyriek met gebruiksaanwijzing, 29.
G. Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie, 1068. Zie ook H. Brems, Paul van Ostaijen - Het Dorp, 11.
Zie hierover ook Deel II. Hoofdstuk 4.2.3.
Cf. hierbij Hoofdstuk 2.3.
Eerder hadden we er trouwens al op gewezen dat de late Van Ostaijen in de opstellen herhaaldelijk zijn afkeer laat
blijken van een kunst die een dergelijke ‘sympathie’ oproept. (Cf. hierbij Hoofdstuk 2.4.; en Deel II. Hoofdstuk
4.2.3.) In overeenstemming hiermee verzet hij zich in ‘Breugel’ met klem tegen de opvatting dat er bij Brueghel
sprake kan zijn van ‘een verliefde wandeling [...] tussen de duizend dagelikse dingen’ (IV, 344).
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veranderd zijn in ‘verre, vreemde, in zich gesloten fenomenen zonder innerlijke zin, zonder onderling
verband en zonder relatie tot hem zelf.’1 Anders gezegd: de materiële werkelijkheid wordt, zoals in
het verheven gevoel, als chaotisch, vormeloos en ondoelmatig ervaren. Net als het verheven gevoel
op geen enkel moment de suggestie wekt van een mogelijke verzoening tussen subject en buitenwereld,
‘materie’ en ‘geest’,2 zo ook wordt de buitenwereld door het subject in ‘Het dorp’ nooit als een plek
ervaren die op de een of andere manier op dat subject is afgestemd - ‘zich’ tot dat subject ‘richt’: ze
is en blijft van een overweldigende ‘vreemdheid’. De finale verzoening tussen onszelf en de wereld
blijft een streefdoel, maar de vervulling van dat streven wordt eindeloos uitgesteld. Het vers: ‘gij stoot
overal der dingen oppervlak’ verwoordt precies de onoplosbare ‘Widerstreit’ tussen het verlangen en
het streven naar de vervulling ervan enerzijds en het besef van de onvervulbaarheid ervan anderzijds.
Voorts weten we ook dat de late Van Ostaijen zijn illusies met betrekking tot de realiseerbaarheid
van de idee van een broederlijke gemeenschap onder alle mensen heeft laten varen. Weliswaar blijft
de idee zelf behouden, maar dan enkel als een ver en onbereikbaar perspectief, en diegenen die zich
op deze idee oriënteren zijn een minderheid van ‘gecultiveerden’. In overeenstemming hiermee
verdwijnt uit Van Ostaijens poëzie de suggestie van een intieme communicatie en gevoelsgemeenschap
tussen het subject en zijn medemensen,3 om plaats te maken voor de evocatie van een afgrondelijk
isolement.4 Ook hiervoor is de overgang van de esthetica van het schone naar de esthetica van het
verhevene functioneel: aan het gevoel van het schone is de vooronderstelling verbonden van een
onmiddellijke en algemene gevoelsgemeenschap, die zelf begrepen kan worden als een ‘subjectieve’
prefiguratie van de realisering van de universele broederschap; in het verheven gevoel wordt deze
gevoelsgemeenschap nog enkel als een volstrekt onbereikbare horizon ervaren: ze is enkel wat behoort
te zijn, met andere woorden we vinden dat een object dat in onze ogen verheven is, door iedereen als
verheven behoort te worden ervaren, maar we zijn ons er tevens van bewust dat dit realiter nooit het
geval zal zijn. De ervaring van het verheven gevoel blijft immers beperkt tot ‘de kring der
gecultiveerden’: zij die over de nodige ontvankelijkheid voor ideeën beschikken.5 In ‘Het dorp’ zien
we inderdaad dat de spreker zich uitsluitend tot de enkele weinige ‘gecultiveerden’ (‘gij’) richt, en
met ‘de mensen’ geen rekening meer houdt. Het hieruit resulterende elitaire ‘wij’ (de spreker en de
‘gij's’) behoudt weliswaar het perspectief op een onmiddellijke en algemene gevoelsgemeenschap,
maar is zich tevens bewust van de onwerkelijkheid van dat perspectief. In overeenstemming hiermee
spreekt uit de verzen: ‘Gij weet dat er geen gelaat is/ waar gij

1

2
3
4
5

A. Westerlinck, Een visie op Paul van Ostaijen, 230. Eerder had Westerlinck, overigens naar aanleiding van ‘Het
dorp’, geschreven: ‘De dingen waarop hij in de lege schoot van de wereld stoot, zijn hem vreemd. Hun
tegenwoordigheid is hem vreemd en soms vijandig. Het is hem duidelijk dat hij er geen toegang toe heeft’ (ibidem
229). Zie hierbij verder ook G. Vandenhaute, Het dorp van Paul van Ostaijen, 41; E. Spinoy, Paul van Ostaijen,
Nagelaten gedichten, 3.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.6.2.
Vergelijk hiermee: Hoofdstuk 1.3.
Cf. hierbij onder andere E. Spinoy, Paul van Ostaijen, Nagelaten gedichten, 3 en 9. Zie verder ook onze bespreking
van ‘Onbewuste avond’ in Deel II. Hoofdstuk 2.5.
Cf. hierbij Deel I. Hoofdstuk 2.4.3. en 2.6.2.
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binnen kunt/ als in uw huis’ zowel het verlangen naar zo'n gemeenschap als het inzicht in de
onvervulbaarheid van dat verlangen.
Wijzen we er ten slotte nog op dat ook ‘Het dorp’ geen ‘welgevormd’ gedicht is. Het wijkt zoals de
meeste late gedichten van Van Ostaijen radicaal af van de gangbare voorstellingen van wat een ‘goed’
gedicht behoort te zijn: het vertoont inbreuken op de vooraf gegeven regels van de prosodie,
grammaticale regels, de voorschriften van welke ars poetica ook - ja, ook op zijn eigen ‘systeem’.
Andermaal toont Van Ostaijen zich daarmee de permanent subversieve en ongrijpbare ‘agitator’ en
‘experimentator’, die telkens weer, gedicht na gedicht, wil laten zien dat het ‘anders’ kan en door de
hieruit resulterende permanente deformatie van het bestaande naar het ‘andere’ probeert te verwijzen.
Dit inzicht werd trouwens eerder al treffend geformuleerd door Vandenhaute, in het besluit bij zijn
bespreking van ‘Het dorp’:
Omdat hij altijd zichzelf heeft voorbijgestreefd kan ook niets van hem als al-representatief
worden beschouwd. Wanneer hij in eigen werk zijn hunker naar inhoudloze gedichten
heeft vervuld, verlangt hij naar iets anders. Hij is altijd de andere geweest. En daarom
wordt hij zo moeilijk geklasseerd. Daarom wordt nu zo vlug als bloot taalexperiment
beschouwd, wat zoveel verder, dieper reikt.1

1

G. Vandenhaute, Het dorp van Paul van Ostaijen, 48.
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(G)Een besluit
1.
In het derde deel van dit proefschrift behandelden we een groot aantal teksten uit wat we als de begin-,
respectievelijk de eindterm van ons onderzoek hadden vooropgesteld. Meer concreet zijn we, aan de
kant de ‘beginterm’, ingegaan op de gedichten en het kritische proza uit de Sienjaal-tijd, en aan de
kant van de ‘eindterm’, op twee Nagelaten gedichten en op de opstellen vanaf 1924. Door de omvang
van het behandelde corpus hebben met name de eerste twee hoofdstukken van Deel III grotendeels
het karakter gekregen van een synthetisch overzicht, waardoor ze vanzelf al enigszins naar het
‘veralgemenende’ en het ‘concluderende’ neigen. Bovendien komt door het naast elkaar stellen van
het ‘vroege’ en het ‘late’ werk van Van Ostaijen het contrast tussen beide goed uit. In dit besluit zullen
we de lezer dan ook de vermoeiende en nauwgezette herhaling van al onze bevindingen besparen en
ons ertoe beperken de belangrijkste inzichten waar onze lectuur van Van Ostaijens werk aan de hand
van de ‘leidraad’ van de verheveneproblematiek ‘volgens’ (‘selon’/‘after’) Kant en Lyotard toe heeft
geleid, nog eens in duidelijke - zij het daardoor natuurlijk ook grove - trekken uit te tekenen.

2.
De ontwikkeling van Van Ostaijens denken zoals die spreekt uit diens geschriften vanaf de Sienjaal-tijd
hebben we beschreven als een ontwikkeling van een ‘pontificaal’ naar een ‘agiterend’ denken.
De vroege Van Ostaijen is een ‘pontifex’, een bruggenbouwer tussen idee en werkelijkheid, die
geen oog heeft voor de onverzoenbaarheid van beide domeinen en bijgevolg in de ban is van de
transcendentale illusie. Als ‘verblind’ idealist streeft hij ernaar ‘moderne’ ideeën als vrijheid en
universele broederschap ‘tastbaar’ te maken. Zijn ‘moderne’ inspiratie spreekt ook uit de
universalistische inslag van zijn denken, zijn optimistische toekomstgerichtheid en zijn vertrouwen
in de vermogens van het subject om ‘activistisch’ en productief in de werkelijkheid op te treden en
in een afzienbare toekomst de kloof tussen werkelijkheid en idee te dichten. De politieke ‘vertalingen’
die dit denken krijgt,1 zijn achtereenvolgens een progressief Vlaams-nationalisme, een humanitair
activisme en een communistisch flamingantisme, dat - gefrustreerd door het uitblijven van een
pacifistische revolte - zijn hoop stelt in de revolutie en de dictatuur van het proletariaat. Zoals elk
verblind idealisme berust ook dat van de vroege Van Ostaijen op een ‘gevaarlijke’ offereconomie,
die

1

In onze bespreking van ‘De trust der vaderlandsliefde’ hadden we er trouwens op gewezen dat de late Van Ostaijen
zelf de politiek kennelijk als de ‘reële omzetting’ van het ‘gedachteleven’ beschouwde. (Cf. hierbij III, 13; en Deel
II. Hoofdstuk 3.1.)
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het gevolg is van de ‘platonische’ redenering dat het bestaande het ‘onwerkelike’ en het inferieure
is, dat dan ook radicaal opgeofferd moet worden om plaats te maken voor het ideële.
Van Ostaijens opvattingen over de kunst en de rol van de kunstenaar in de samenleving moeten in
dit kader worden gesitueerd. In overeenstemming met de ‘moderne’ overtuiging dat men zich het
‘goede’ subject moet denken als een actief en productief subject, dat over de juiste richtlijnen voor
het realiseren van de idee beschikt en waarvan het handelen tot ‘resultaten’ leidt, ziet de vroege Van
Ostaijen de ‘goede’ kunstenaar als een ‘avant-gardist’ in de klassieke betekenis: hij die de anderen
voorgaat op de weg naar het ideële doel en de regels geeft om dat doel te bereiken. De overtuiging
over de ‘goede’ regels te beschikken vormt de grondslag van de starre ernst en het doctrinaire optreden
van de Van Ostaijen uit de Sienjaal-tijd en het begin van de Berlijnse tijd.
Door zijn gerichtheid op het ideële doel moet de avant-gardist ‘tijdelijk’ in de marge van de
samenleving worden gesitueerd: hij die het dichtst bij het ‘goddelijke’ staat, is in de huidige, ‘verkeerde’
samenleving een verschoppeling. Deze ambivalentie wordt echter slechts als een tijdelijke ambivalentie
gezien. Zoals de kloof tussen idee en werkelijkheid in een afzienbare toekomst overbrugd zal worden,
zo ook zal het isolement van de avant-gardist over korte tijd worden opgeheven: de mensen zullen
de avant-gardist volgen in zijn streven naar vergeestelijking, zodat hij glorierijk weer in de schoot
van een ‘bekeerde’ samenleving zal worden opgenomen. Overigens vertoont ook Van Ostaijens visie
op de ethisch-politieke rol van de kunst en de kunstenaar een ambivalentie: weliswaar stelt hij zijn
kunst ‘deemoedig’ in dienst van het streven naar het ‘Goede Doel’; deze ‘nederigheid’ blijkt echter
hand in hand te gaan met een curieuze ‘zelfvergroting’, gebaseerd op de overtuiging dat kunstenaars
in dat streven een zeer centrale rol te spelen hebben.
Zoals we hebben gezien vormt dit illusoir-idealistische denken het filosofische fundament van Het
Sienjaal, dat dezelfde geest ademt van geloof in de mogelijkheid van de ‘vergeestelijking’ van de
wereld, hoop op de eeuwige vrede en de universele broederschap, optimistisch vooruitgangsdenken,
vertrouwen in de menselijke vermogens, totalitarisme, etc. Dit ‘moderne’, illusoire idealisme vormt
de grondslag van enkele van de meest opvallende eigenschappen van Het Sienjaal, zoals de radicale
afwijzing van de ‘onwerkelike’ materiële werkelijkheid, de hoopvolle toekomstgerichtheid, de leeden offercultus, het overspannen heroïsme en het profetisme. Het is ook nauw verbonden met de
duidelijke neiging tot het privilegiëren van de ervaringen van eenheid en harmonie die eigen zijn aan
het oordeel over het schone. Het sleutelwoord van de esthetische ervaring in Het Sienjaal is dan ook
de sympathie - het ‘samen-voelen’ tussen mensen (de ervaring van een ‘unanime’) en tussen mens
en buitenwereld (de ervaring dat de buitenwereld op een onbestemde wijze doelmatig is). Deze
ervaringen kunnen worden opgevat als een subjectieve prefiguratie van de objectief nagestreefde
vergeestelijking van de wereld en universele broederschap onder de mensen, en laten zich dan ook
goed bruikbaar maken voor het illusoir-idealistische unificatiestreven van de vroege Van Ostaijen.
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3.
In het denken van de late Van Ostaijen blijft de fundamentele oriëntatie op het ideële behouden.
Tegelijk blijkt dit denken een ingrijpende correctie te hebben ondergaan: het streven naar de presentatie
van de idee is nu verbonden met het inzicht in de radicale onuitvoerbaarheid van dit streven - een
inzicht dat na 1923 alleen maar geradicaliseerd blijkt te worden. Hierdoor verandert de ‘inzet’ van
Van Ostaijens praxis wezenlijk. Die kan er immers voortaan niet meer op gericht zijn om het ideële
direct in de aanschouwing te presenteren, maar enkel om ernaar te verwijzen in zijn
onpresenteerbaarheid. In ethisch-politiek opzicht manifesteert deze Wende zich in een flexibele en
‘onserieuze’ kritiek op de pretenties van ‘overtuigingen’ (doctrines, heilsleren, ...). De positieve
keerzijde van deze negatieve ‘discipline’ is een rechtvaardigheidsdenken dat opkomt voor en herinnert
aan het uitgeslotene en voor wat per definitie in alle ‘be-regeling’ en ‘be-tekening’ wordt ‘vergeten’.
De offereconomie vormt bij de late Van Ostaijen dan ook niet langer de setup van een verblind
ethisch-politiek streven naar de realisering van het ideële, maar maakt deel uit van een strategie om
het voelbaar te maken, wat betekent dat ze voortaan fungeert in het kader van een esthetica. Het
paradoxale en ambivalente gevoel van het ideële in zijn onpresenteerbaarheid is het verheven gevoel.
Met Van Ostaijens Wende verandert ook zijn visie op het ‘goede’ subject. Aangezien het subject
de geschiedenis niet kán afsluiten, mag het ook niet op zijn ‘productiviteit’ worden beoordeeld. Voor
de late Van Ostaijen is het ‘goede’ subject veeleer een subject dat door zijn ‘doelmatig-ondoelmatige’
praxis blijk geeft van zijn ontvankelijkheid voor ideeën als ideeën. Een dergelijk subject is ertoe
gedoemd om een outsider-positie te bekleden - een positie van ‘distans’ en marginaliteit, die ‘signaleert’
dat dit subject ‘agiteert’ op de grens tussen het reële en het ideële. Anders dan in de Sienjaal-tijd
gelooft Van Ostaijen niet langer dat de ‘verheven’ terugtrekking en het isolement die het gevolg zijn
van de gerichtheid op het ideële, in een afzienbare toekomst ongedaan zullen worden gemaakt. Voorts
beseft Van Ostaijen voortaan ook dat er - op welk gebied ook - geen ‘juiste’ richtlijnen zijn voor het
presenteren van het object van een idee. Dit resulteert in een afnemend dogmatisme en een groeiende
zin voor het ‘onserieuze’.
Zoals we weten laat de esthetica van het verhevene zich goed in overeenstemming brengen met
een ‘kritisch-idealistisch’ denken als dat van de late Van Ostaijen: het verheven gevoel is de ervaring
van het ideële, maar is per definitie gefundeerd op de ervaring van de onpresenteerbaarheid van de
idee. Net als in Van Ostaijens ‘ontnuchterde’ denken fungeert de finale overbrugging van de kloof
tussen het ‘eigene’ en het ‘andere’ in het verheven gevoel nog enkel als een perspectief dat nooit
bereikt zal worden. Dat Van Ostaijens late poëzie onder het regime van de esthetica van het verhevene
staat, wordt dan ook mede gesuggereerd door onze vaststelling dat de (voor het oordeel over het
schone kenmerkende) ervaringen van een wederzijdse sympathie en verbondenheid met de dingen
en met de medemensen zich er daadwerkelijk blijken te ‘onttrekken’. Frappant blijkt dit uit een
vergelijking van een gedicht als ‘Het dorp’ met de Sienjaal-poëzie. De ervaringen van een
onbestemd-doelmatige buitenwereld of van een ‘unanime’ met andere mensen die kenmerkend zijn
voor Het Sienjaal,
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worden in ‘Het dorp’ alleen nog ex negativo opgeroepen - door het ontbreken ervan, in het onbehagen
over de onverschilligheid van de buitenwereld (‘En gij stoot overal der dingen oppervlak’) en de
fundamentele eenzaamheid van ieder mens (‘een spiegel van uw eenzaamheid’).

4.
Zoals eerder opgemerkt beperkt de schets die wij in dit ‘besluit’ van Van Ostaijens ontwikkeling
ophangen, zich tot krachtlijnen en grote tendensen. ‘Op het terrein’ wordt de rechtlijnige ontwikkeling
die we zo-even hebben beschreven, voortdurend gecompliceerd door ups and downs, ambivalenties,
breuken, momenten van regressie in ‘overwonnen’ denkbeelden, van anticipatie op latere inzichten
of van gelijktijdige aanwezigheid van tegenstrijdige overtuigingen. Zo hebben we gezien dat een
aantal teksten uit de Sienjaal-tijd al lijken te anticiperen op het denken van de late Van Ostaijen.
Elders hebben we erop gewezen dat Van Ostaijens in de opstellen en correspondentie van eind 1919
overtuigd beleden ‘platonisme’ in de creatieve teksten uit dezelfde tijd gerelativeerd en/of ter discussie
gesteld wordt. En Van Ostaijens in een brief uit begin 1919 aangekondigde afscheid van het
‘activistisch’ optreden in de werkelijkheid blijkt in 1920 nog door een heftige ‘opstoot’ van
communisme te worden gevolgd. Desondanks geloven wij dat onze schets door voldoende ‘gevallen’
wordt ‘gevalideerd’ om in haar globaliteit geldigheid te verwerven als een manier om de ontwikkeling
van Van Ostaijens denken en creatieve werk te ‘construeren’.

5.
Komen we, ten slotte, nog een laatste keer terug op de vraag waar het allemaal mee begonnen is:
‘wordt Van Ostaijens werk inderdaad gemotiveerd door de esthetica van het verhevene?’ We hebben
gezien dat Van Ostaijen zelf nooit in termen van de verheveneproblematiek over zijn werk spreekt.
Dit belet echter niet dat de manier waarop hij de motivatie van zijn werk thematiseert, dezelfde
drijfveer is als die welke Lyotard aan de moderne kunst toeschrijft. Ook de late Van Ostaijen wil
immers het bewustzijn wekken dat er ‘iets’ is dat ‘ontsnapt’. Om op dat ‘iets’, dat per definitie niet
gepresenteerd kan worden, ten minste te alluderen maakt hij het (per definitie) vruchteloze gebaar
dat probeert om het tot een ‘Gegen-stand’ te maken - laat hij zien hoe ‘Twee handen in het lege’
grijpen. Deze ‘geste’, die - bij wie de motivatie ervan begrijpt - aanleiding kan geven tot het verheven
gevoel, wordt in de late opstellen zowel als in de creatieve praxis geregeld gethematiseerd. Voorts
probeert Van Ostaijen haar in zijn kunst ‘formeel op te lossen’.
Dit laatste gebeurt doorgaans door middel van het ‘Thema der Unform’, dat op de meest
uiteenlopende manieren wordt gevarieerd. Het manifesteert zich in de keuze van de voorgestelde
objecten, die in vele gevallen tot het gamma van de verhevenheden behoren. Het wordt bespeeld in
de ontwrichting van de vooronderstellingen van het gegevene (de ruimte, de
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tijd, de categorieën). Maar ook en vooral komt het tot uitdrukking in de tendens tot deformatie van
al het ‘beregelde’ dat de kunstenaar op zijn weg ontmoet. Net als in de verheven kunst zoals die door
Lyotard wordt beschreven wordt ook in Van Ostaijens late werk altijd opnieuw een ordelijk en
regel-matig discours ‘geteisterd’ door de inbreuk van een grillige, onvoorspelbare ‘figure’. Het late
werk van Van Ostaijen bevat inbreuken op morele normen en regels van goed fatsoen, op de vigerende
opvattingen van political correctness, de ‘doxa’, burgerlijke conventies, stilistische en grammaticale
regels, de dominante opvattingen van wat een kunstwerk (gedicht, verhaal) behoort te zijn, literaire
modes en ‘schoonheidskanons’, realistische conventies, de logica, de luttele regels van zijn eigen
poëtische ‘systeem’, etc. Ook uit Van Ostaijens kunst blijkt dus dat de esthetica van het verhevene
essentieel een ‘negatieve’ esthetica is, wat in dit geval wil zeggen: een esthetica van de de transgressie
en de subversie.
Dit betekent niet dat Van Ostaijens kunst zonder meer ‘destructief’ is. Bij het scheppen van het
kunstwerk gehoorzaamt ze weliswaar niet aan vooraf gegeven regels, maar ze wordt wel gedreven
door de permanente zoektocht naar haar regels. Dit komt hierop neer dat ze zich ‘reflexief’ openstelt
voor de ervaring van een onformuleerbare wetmatigheid die haar dicteert ‘hoe het moet’, hic et nunc
- welke aanknoping ‘vereist’ is. Ook zij voltrekt zich daarmee onder de modus van de ‘futur antérieur’
- op zoek naar wat geweest zal zijn, tot ze de toepasselijke regels voor het voorliggende kunstwerk
heeft gevonden. Deze zoektocht kan, anders dan Van Ostaijen in zijn Sienjaal-tijd dacht, echter nooit
aanleiding geven tot ‘definitieve verworvenheden’, die dan in regels geformuleerd en/of naar volgende
kunstwerken overgedragen zouden kunnen worden.
De ‘scène’ van Van Ostaijens late kunst is dan ook altijd een ‘scène’ van het spel en het experiment.
Spel en experiment maken (de creatie van) het kunstwerk zelf tot een radicaal contingente,
onvoorspelbare gebeurtenis. Ze zijn verbonden aan een geest van openheid voor en blijde verwondering
over het ‘er is’ (het quod), en dragen dan ook bij tot het herstel van de ‘arme’ ontvankelijkheid voor
een ‘ding’ als ‘ding’, en in het bijzonder van een ‘woord’ als ‘woord’ (en niet een woord als ‘skelet’,
een woord in zijn ‘journalistiese betekenis’). Het is dit speels-verrukte ‘moment’, het moment van
de blijdschap over het uitproberen en het vinden, dat we - naar Lyotard - het moment van de novatio
hebben genoemd. Maar zoals we hebben gezien is ook bij Van Ostaijen dit lustvolle moment altijd
verbonden aan de melancholia - het nostalgische moment dat het gevolg is van de voortdurende
mislukking om het ongrijpbare quod toch te grijpen, m.m. het onzegbare toch te zeggen.
Voorts hebben we er ook op gewezen dat de motivatie van Van Ostaijens kunst door de esthetica
van het verhevene nauw verbonden is aan zijn algemene anticonformisme en zijn onverzoenlijke
afwijzing van de ‘goede’ regels. Het kan dan ook niet bevreemden dat zij door het contemporaine
publiek en de toenmalige kritiek werd onthaald op onbegrip en afwijzing. Zijn reële positie in de
Vlaamse literatuur van die tijd vertoont dan ook een treffende gelijkenis met de ‘verheven’
outsider-positie die de late Van Ostaijen kenmerkend achtte voor de naar het bovenzinnelijke strevende
kunstenaar.
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6.
Het besluit van dit proefschrift vormt niet het ‘einde’, de ‘vervulling’ van onze reflectie over het werk
van Van Ostaijen in het licht van de verheveneproblematiek - een arbeid, die als elke reflectie niet
‘be-sloten’ kan worden. Het spreekt niet het ‘laatste woord’ - zoals het vanzelfsprekend ook op geen
enkel moment de pretentie heeft om over Van Ostaijen het ‘laatste woord’ te zeggen. Dit besluit moet
dan ook veeleer worden vergeleken met de punt van een zin. Het beëindigt de ‘phrase’ van dit
proefschrift en opent de verwachtingsvolle ‘leegte’ vóór de nieuwe aanknoping. Het woord is hiermee
aan de lezer.
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