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Rondedans
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Les in afzondering
Dit gedichtje is van de in 1914 geboren Rus Lez Ozerov:
An oar is lying on the coastal sand;
It tells me more about expanse and motion
Than the entire, enormous, brilliant ocean
Which brought it in and tossed it on the land.

Het maakt meteen andere kwatrijnen uit de literatuurgeschiedenis los. Direct in
gedachte komt er een van Leopold, waarin de dichter verklaart tot het besef van de
wereldoceaan te komen, turend in een heldere waterdruppel. Dat kwatrijn van Leopold
is heel wat beter dan dit van Ozerov. Leopold bewerkte Omar Khayam. En diens
kwatrijnen roepen weer de wijsheidsboeken - Spreuken bijvoorbeeld - van het Oude
Testament in de herinnering. Ozerov schrijft met zijn lyrisch belerend vers en met
het thema ervan: het mateloze leren kennen in de kleine maat, voort aan een lange
traditie. Zonder veel kennis van poëzie zou hij dit kwatrijn niet hebben kunnen maken:
hij schrijft poëzie vanuit de poëzie. Het belandt bij een lezer die iets van poëzie weet:
die herkent, herinneringen beginnen en tegelijk doen zich vergelijkingsmogelijkheden
en daarmee beoordelingsnormen voor. Die beoordeling kon in dit geval weinig
positief luiden. (Ik veronderstel hierbij dat de vertaling adequaat is aan het origineel.)
In elk geval: een gedicht is bij de schrijver voortgekomen uit een traditie en komt
terecht in de traditie van de lezer-met-kennis. Die er dan weer over schrijft voor ...
degenen die er al
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iets van weten. Alles blijft zich binnen een beperkte cirkel afspelen.
Waar gaat dit gedicht over? Over de herkenning van groot en klein. Maar het gaat
vooral over poëzie. Niet in de zin dat het vers een beeld is van dichter of dichterschap;
het reikt echter in zijn traditionaliteit en beperktheid niet verder dan als poëzie een
mededeling over bepaalde poëzie te zijn. Verondersteld: het wordt gelezen door
iemand die nog nooit een gedicht onder ogen heeft gehad. Hij zal met de mededeling
nauwelijks raad weten en aan het kwatrijn ‘geen boodschap hebben’. Voor hem staat
er niets in; de mededeling zal voor hem een puur particuliere blijven, met zijn wereld
geen verband houdend. Mede verondersteld dat die kennis-loze lezer in staat is de
tekst geheel in zich op te nemen.
Van waaruit schreef de dichter? Wellicht vanuit een particuliere gebeurtenis, een
kleine verwondering: roeiriem op strand. Voor de verwoording van die verwondering
valt hij meteen terug op de traditie: hij maakt er geijkte poëzie van, waarmee zijn
verwondering aan kracht verliest en hij nog alleen voor ingewijden verstaanbaar is.
En die kunnen dan hun spelletje gaan spelen.
De rondedans van dit kwatrijn maakt bijna elk literair werk. Literatuur is een
literaire zaak, dat wil zeggen: het heeft bijna alles van doen met literatuur alléén en
krijgt slechts een, geconditioneerde, echo bij de op de herkenning voorbereide lezers.
Daarmee is voor velen literatuur en kennis van literatuur een herkenningsteken
geworden, een maatstaf ook voor ontwikkeling en smaak. Of je wilt of niet, wie
literatuur leest en er zich meer of minder intensief mee bezig houdt, krijgt een plaats
in de kring. En staat dan met zijn rug naar het lectuur-lezend publiek toe. Hetgeen
niet wil zeggen, dat hij dat publiek de rug heeft toegekeerd.
Nu verdraagt deze tijd - zeker in bepaalde kringen - steeds minder specialiteiten
en daarmee uitzonderlijkheden. En nog iets anders wordt onverdraaglijk geacht: de
vrijblijvendheid, de ongerichtheid van bepaalde levensverschijnselen. Dat de literatuur,
na de wetenschap en de liturgie, aan de beurt zou komen, was te verwachten. Bij die
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constateringen van uitzonderlijkheid en vrijblijvendheid aan bepaalde zaken vallen
altijd enkele dingen direct op. De constateerders zijn altijd degenen die zelf dragers
of toekomstige dragers van de specialiteit zijn. De elite of toekomstige elite stelt het
elite-karakter van zaken of verschijnselen ter discussie. De actie komt nooit van de
‘buitenkant’. De cirkelbewoners zelf komen in het geweer. Waardoor? Daar valt
slechts vermoedensgewijs op te antwoorden. Het lijkt mij niet mogelijk dat een nieuw
schuldgevoel (opvolger van het christelijke) hier een rol speelt: bezit geeft
schuldgevoel tegenover de bezitlozen, en dat niet zozeer in materiële dingen als wel
in geestelijke zaken (zij het zelden religieus-geestelijke zaken). Merkwaardig is, dat,
in tegenstelling tot de strijd om het materieel bezit, de bezitlozen nu zwijgen: een
lectuurlezer zal zich er niet over beklagen dat het heilige der heiligen van de literatuur
voor hem niet toegankelijk is. Maar de bezitter stelt niet zonder ongerustheid: in
Frankrijk leest tien procent van de volwassenen vijftig procent van de boeken. En
bijna een derde van de Nederlandse bevolking koopt nooit een boek. In de nieuwe
klassenstrijd, die taalstrijd heet, staan de bezitters op de barricaden, gebouwd van
eigen huisraad.
Er is nog een ander merkwaardig verschijnsel vast te stellen: de ongelijkheid van
de bezittingen brengt de aard van het bezit zelf zo in discussie dat het verdacht wordt.
Sociale bewogenheid met als gevolg ontwaarding van de zaak die de ongelijkheid
schept. Wanneer de afgrond tussen literatuur en lectuur is gemeten, wordt de literatuur
in staat van beschuldiging gesteld. En dan ben je al gauw aan vragen toe als: wordt
de literatuur in onze maatschappij niet gebruikt om de gevestigde orde te versieren;
houdt de literatuur, immers voorrecht van een bepaalde klasse, daardoor niet de
onderdrukking van bepaalde klassen in stand? Uiteraard kan van de lectuur iets
dergelijks gezegd worden: de consument krijgt van de groot-producenten wat hij wil
of wat hem per traditie wordt aangepraat dat hij wil, en daarmee houdt de producent
de macht over de consument, houdt hij de gevestigde orde in stand.
Wat moet je met al die vragen; zijn er antwoorden; zijn de vragen zelf wel reëel?
In oktober 1970 hebben de Nij-
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meegse neerlandici zich er drie dagen mee bezig gehouden, op een congres getiteld:
Literatuur als elite- en massaverschijnsel. Enkele hierboven vermelde gegevens en
vragen ontleende ik aan een dagbladverslag.
Aan de vaststelling van specialisatie die de literatuur in onze cultuur ondergaan
heeft, valt niet te ontkomen. Er is tengevolge daarvan slechts een kleine kring die
zich met literatuur kan inlaten. De grote massa krijgt, op verzoek, leesvoer. Nu is de
ontwikkeling die de literatuur heeft doorgemaakt met geen mogelijkheid terug te
draaien. Literatuur zal altijd, ook in de anti-literatuur, op literatuur blijven doorgaan.
Maar de lectuur zal ook blijven voortbouwen op de lectuur. Wie een aantal
leesvoer-romans uit verschillende perioden grondig zou onderzoeken, zou wel eens,
bij alle tijdgebonden verschillen, tot gelijke uitkomsten kunnen komen. De vraag
kan ook gesteld worden, of de literatuur zelf ook niet in haar eigen kleine kring blijft
ronddraaien. Dat wil zeggen rond een paar oergegevens als liefde en dood. En dat
zijn ook de oergegevenheden van de lectuur. Gesteld wordt, dat de massa in de voor
haar geproduceerde lectuur zichzelf niet herkent. Die lectuur zou merendeels
vlucht-literatuur zijn. Of die herkenning van die oergegevens niet door de kitsch
heen plaats heeft, waag ik te betwijfelen. Wil men die lectuur ‘vlucht’ noemen, mij
best, maar dan mag men dat escape-karakter ook niet aan de literatuur ontzeggen.
En daarbij meteen eraan twijfelen, of die elite zichzelf dan in al die literatuur herkent.
Je in literatuur verdiepen, is je confronteren met, maar kan ook zijn: je onttrekken
aan. Het is ernst, maar ook vaak spel en nog op een veilige speelplaats ook.
Aanwijzing van een ‘vluchtkarakter’ is tegelijkertijd een beschuldiging, want
escaperen of vluchten mag niet. Er zijn overigens escape-mogelijkheden genoeg die
wel getolereerd worden, of het nu sex, drugs, drank of gewoon suffen en voor je uit
staren is. Alleen die escape is verboden die juist ter discussie wordt gesteld: de
godsdienst, de vakidioterie, de literatuur. Vanwaar de angst voor die escape? En
onverdraagzaamheid tegenover de escape-zoekers op bepaalde terreinen? Ik geloof
dat men bij beantwoording van die vraag op de kern van de zaak komt: het verzet
tegen
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de belangeloosheid van bijvoorbeeld het medium literatuur. Literatuur wordt als
vrijblijvend ervaren; er wordt niets mee uitgericht, zij heeft geen doel, vooral geen
politiek en sociaal doel, althans die worden door haar niet gesteld. Verzet tegen de
belangeloosheid en daarmee tegen de belangelozen (die als belanghebbenden worden
gezien!) is strijd tegen de machteloosheid.
Nu terug naar het kwatrijn in het begin geciteerd. Ik vond het tot mijn grote
verrassing in de uitvoerige bloemlezing The Penguin book of socialist verse, verzorgd
en ingeleid door Alan Bold (Harmondsworth, 1970). Over Ozerov, van wie één
gedicht werd opgenomen, lees ik in de biografische nota's: ‘His poems explore the
world from the viewpoint of the postrevolutionary Soviet citizen’. Dat kan, al moet
dan vastgesteld worden, dat de keuze van het kwatrijn een onmogelijke is. Het gedicht
had door elke dichter in welk kapitalistisch land ook, geschreven kunnen worden.
En het kwatrijn is niet de enige verrassing uit de bloemlezing: het grootste deel van
de gedichten past met geen mogelijkheid onder het etiket dat er door de samensteller
op geplakt is, al zijn er heel veel goede verzen in de bundel. Zo weinig verzen laten
zich van het etiket voorzien, dat men zich af kan vragen, of het door de bloemlezing
gepretendeerde genre poëzie wel bestaat. En wie de zeer verwarde inleiding van de
samensteller gaat lezen, blijft met die vraag zitten: antwoord komt niet. De auteur
wringt zich in essayistische bochten om te kunnen concluderen, dat goede
socialistische poëzie meer techniek vereist dan goede innerlijke lyriek; maar zegt
ook, dat een socialistisch vers op de eerste plaats een goed gedicht moet zijn en vaak
stelt hij aan zijn socialistisch vers (tot een omschrijving van het genre komt hij niet)
eisen die elke wat veelvragende lezer aan elk gedicht wenst te stellen. Bold heeft
meer verstand van gewone poëzie dan zijn programma toelaat. En wie de inleiding
na veel kronkels gemaakt te hebben en veel valse beschuldigingen te hebben gehoord,
uit heeft, kan moeilijk anders concluderen dan dat, wanneer bepaalde radicale ideeën
eenmaal poëzie zijn geworden, ze op dat moment krachteloos zijn geworden, alle
bedoelingen van de dichters ten spijt. Hoe komt dat?
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De eerste oorzaak is de bovengegevene: aan poëzie schrijven vanuit de poëzie ontkomt
niemand, ook Mao tse Tung niet: hij blijft in de Chinese traditie, al kan die traditie
in grotere kringen bekend zijn dan de westerse in haar wereld. Dat weet ik niet. De
tweede oorzaak is, meen ik, deze: eenmaal vers geworden, is de idee (ik forceer nu
een scheiding tussen vorm en inhoud) geïndividualiseerd. Vanuit de dichter (zie
boven) maar ook voor de lezer: de laatste moet gaan lezen en lezen is nu eenmaal
de allerindividueelste expressie die resulteert in een allerindividueelste emotie. Wie
leest, onttrekt zich. Boeken binden niet, ze versplinteren. In de bundel is uiteraard
ook de Internationale opgenomen. En daar wordt men zich het individualisme van
het lezen (en daarmee ook de dwaasheid van de opname van deze tekst in deze
bloemlezing) scherp bewust: ik vind de Internationale prachtig, mits gezongen en
dat in een liefst groot gezelschap. En nu krijg je het allermerkwaardigste: heeft die
collectieve zang plaats, dan wijken de woorden, de emotie van verbondenheid hecht
zich aan de muziek. Die tekst wordt dan iets voor piekeraars thuis.
Tengevolge van de individuele handeling die het lezen is en het individuele karakter
dat alle literatuur door de traditie gekregen heeft, zal de literatuur hoogstens bij een
individu iets uitrichten. Zij zal echter, geloof ik, nooit gehanteerd kunnen worden
als een doel van velen. En is ook nooit als zodanig gehanteerd kunnen worden. Lezen
scheidt de mensen. En de aard van het lezen zelf meer dan het karakter van het gelezen
boek. Wie de afgrond tussen literatuur en lectuur wil overbruggen, schept hoogstens
een nieuwe groep individualisten. Leren lezen is onderricht geven in afzondering.
Welke vanuit zijn socialisme schrijvende auteur is in Nederland bij alle
bevolkingslagen bekend en geliefd geworden? Heijermans, en niet om zijn proza,
maar om zijn toneelstukken. Maar toneel vereist nu eenmaal een zaal met mensen.
De grote breuk in de westerse cultuur ligt bij de Romantiek. Toen begon het
individualiseringsproces bij kunstenaars en ‘kunstgebruikers’. Vanuit een
gemeenschappelijk wereldbeeld werd niet langer geschreven èn gelezen. En de
versplintering van het wereldbeeld is nog verergerd. En
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zal, geloof ik, voorlopig nog doorzetten. Met het gevolg dat de kunst steeds meer in
steeds minder mensen zal resoneren. Althans wat tot op heden tot de kunst wordt
gerekend. Men wijst altijd op het belang en de kwaliteit van de al of niet ondergrondse
literatuur in dictatoriaal geregeerde landen. Er wordt gelezen en in het gelezene
herkennen velen zich, maar ook elkaar. En dat kan, dunkt mij, alleen door de
verbondenheid die onderdrukking meebrengt. En de individuele situatie van roman
of gedicht wordt dan heel gauw representatief voor de situatie van velen. Literatuur
krijgt in zulke omstandigheden ook een waarheidskarakter dat ze in andere situaties
mist. En dat de lezers dat niet alleen beseffen, bewijst de onderdrukking van die
literatuur door de machthebbers. Fictie wordt gevaarlijk in een land waar met geweld
een fictief wereldbeeld in stand wordt gehouden. En het zou wel eens kunnen zijn,
dat in het vrije westen de meesten zich zo verzoend hebben met een bepaald
maatschappijbeeld, dat ook een fictief of leugenachtig karakter heeft, dat de fictie
gewoon fictie blijft en daardoor krachteloos is.
De breuk tussen wat nu literatuur en lectuur heet, zal pas ongedaan zijn gemaakt
in een totaal andere maatschappij. Wie last mocht hebben van schuldgevoelens ten
opzichte van de massa die het met lectuur moet doen en ten opzichte van zichzelf,
gezegende met literatuur, kan bedenken, dat de literatuur zich door haar specialisatie
langzamerhand zo isoleert, voor nog zo weinigen toegankelijk is, dat ze geleidelijk
zichzelf zó kwetsbaar zal maken, dat er weinig voor nodig zal zijn haar omver te
blazen. Literatuur dreigt tot de eilanddieren te gaan horen. Hillenius heeft over hen
geschreven.1 Zij waren geïoleerd van het vasteland en daarmee ook van de
bedreigingen daar. Het gevolg: de wonderlijkste evoluties, de een nog mooier en
gespecialiseerder dan de ander. Maar die evolutie putte ook uit: vogels verleerden
vliegen enzovoort. En toen de invasie vanaf het vasteland kwam, bleken de
specialisten machteloos.

Eindnoten:
1 De vreemde eilandbewoner, Amsterdam, 1967.
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Schrijven in kleinere kringen
In de bundel Een warm hemd voor de winter van Hans Vlek staat een gedicht met
de uit ontelbare poëziebundels bekende titel ‘Herfst’. Het gedicht is een gedicht over
de voorbereidingen tot het schrijven van een gedicht, dat dan ‘Herfst’ heet. De
voorlaatste strofe ervan luidt als volgt:
Sigarenmakers hebben het al opgegeven
handspinsters en klompensnijders dito
maar hij niet

De ‘hij’ is de dichter, en wat hij niet opgeeft is het ambacht van het schrijven. Hij is
de laatste van de handarbeiders, van wie enkele door middel van de folklore nog
enige tijd hun bestaan hebben kunnen rekken. De schrijver staat nu alleen, hetgeen
hem de glorie van de curiositeit zou kunnen geven als hij er niet toe veroordeeld was,
zijn schrijfwerk uit te leveren aan een uitgevers- en boekenwereld die steeds meer
geïndustrialiseerd raakt, met alle vooral economische consequenties van dien. Aan
het eindpunt van alle activiteiten staat de lezer, die in ouderwetse ambachtelijkheid
van handelen niet voor de schrijver onderdoet. Zowel schrijver als uitgever trachten
hem te werven, maar op verschillende gronden en met andere belangen. En in die
belangenstrijd dreigt de schrijver het te gaan verliezen.
Zo gesteld is het bovenstaande een bewering zonder grond, die met enige
handigheid door een andere fictie verdrongen kan worden. Er is echter feitelijk
materiaal ter ondersteuning. Gewezen kan worden op het vorig jaar in
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Engeland verschenen verslag van een symposium over The writer in the marketplace,1
waarin alle belangengroepen - de schrijvers, de uitgevers, de lezers, de
bibliothecarissen - aan het woord komen en veel beweringen met exacte gegegevens
en cijfers worden toegelicht.
Zo vertelt Michael Dempsey, verbonden aan New Autors Ltd., een afdeling van
de Hutchinson Publishing Group, het volgende: in 1967 publiceerde hij een roman
van een debutant in drieduizend exemplaren. Het boek kostte vijftien gulden; de
produktiekosten waren ƒ 18.000,-. De roman kreeg in vooraanstaande bladen
uitstekende recensies. The Guardian koos de roman als boek van de maand en noemde
het het belangrijkste debuut van het jaar. Een jaar na verschijnen waren 2243
exemplaren verkocht; daarvan gingen er 2050 naar openbare bibliotheken. Blijven
over 193 particuliere kopers. En dat alles, zegt deze uitgever, bij een boek met zulke
recensies, waaraan bijna twee jaar geschreven werd en waarvan produktie, aanbieding
etc. negen maanden hadden gekost. Zijn tweede voorbeeld is nog ontmoedigender.
Zijn conclusie is, dat zijn afdeling al lang haar werk had moeten staken, werkte zij
niet onder de bescherming van een grote uitgeverij. Voor Nederland is het materiaal
heel schaars. Er wordt wel veel beweerd, maar door middel van documentatie weinig
bewezen. Drie Vlaamse auteurs hebben een poging gedaan de discussie over de crisis
in de literatuur mede als gevolg van economische kwesties uit het veld van de losse
al of niet scherpzinnige beweringen te halen en de lezers feiten voor te leggen. De
drie zijn: Daniël Robberechts, Jan Emile Daele en Daniël van Hecke. En het verslag
van hun eerste onderzoek heet Uitgeverij (aflevering van Totems/schrift,2) met de
beperkende ondertitel ‘Een werkdocument’, want de auteurs nodigen de lezers uit
tot correctie, aanvulling, verstrekking van ander materiaal. Wat de drie aan materiaal
bijeengebracht hebben, is al heel veel en veel-zeggend.
Uitgangspunt van de documentaire is een bewering die evengoed een beschuldiging
genoemd kan worden, een juiste dan, want ze laat zich ook als conclusie van het
onderzoek betitelen: ‘In het bestaande economische systeem wordt de eerste sociale
uitwerking van een geschrift niet
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gevormd door de lectuur ervan, maar door de economie van het bedrijf dat die lectuur
mogelijk maakt’. Wat is er aan de hand? Concentraties van uitgevers zijn aan de orde
van de dag; er ontstaan steeds grotere bedrijven, die uit economische noodzaak steeds
meer moeten industrialiseren. De grote nieuwe concentraties vereisen een opvoering
van de produktie en daarmee samenhangend een opvoering van de verkoop. In
verband met dat laatste is het niet verwonderlijk dat grote uitgeversconcerns er steeds
meer toe over gaan, boekhandels te kopen; in die boekhandels krijgt uiteraard het
eigen boek een eerste plaats; bekend is dat bedrijfsleiders extra premies krijgen bij
hogere verkoop van piodukten van de eigen uitgeverij.
Het boek, ook het literaire, dreigt een industrieprodukt te worden. Maar de aard
van het literaire werk verdraagt die verandering niet. Literatuur in strikte zin heeft
altijd een gering percentage van de boekenproduktie uitgemaakt; het lezersaantal
ervan is ook beperkt: het aantal kritische lezers wordt geschat op nog geen tien
procent. En dat aantal wordt eerder kleiner dan groter. Een steeds meer dringende
grotere verkoop maakt het noodzakelijk, dat de te verkopen boeken een geringe
moeilijkheidsgraad hebben; er moet een heel groot publiek bereikt worden. Literatuur
valt zelden onder die categorie boeken. De grotere produktie maakt een snelle
doorstroming van de boeken noodzakelijk; nadruk zal komen te liggen op die boeken
die snel van uitgever bij klant belanden. Wat niet snel gaat, wordt al gauw afgestoten.
Hoe gauw, daarvan kan ieder zich overtuigen na een enkel bezoek aan zaken als die
van De Slegte: verramsjing vraagt tegenwoordig nog weinig tijd. De uitgevers moeten
ruimte maken voor de nieuwe stroom. Het boek dat slechts langzaam publiek wint
- en daar behoren vrij veel literaire uitgaven toe - krijgt nauwelijks kansen meer tot
die werving. Ook niet bij de boekhandel. Want het zal duidelijk zijn: met de
verandering in de uitgeverijen moet de boekhandel wel van karakter veranderen. De
boekhandel begint de gevolgen van de grote en snelle produktie te bemerken; ook
hij moet wel, uit zelfbehoud, het snel verkoopbare boek alle aandacht gaan geven,
ook hierom: de boekhandel heeft grote
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concurrentie aan inloopwinkels en kiosken, die zich uitsluitend met het gemakkelijk
en snel verkoopbare boek inlaten. De sterk persoonlijke promotie, die een literair
boek vaak behoeft, is niet meer mogelijk.
Het is onvermijdelijk, dat op misschien niet eens te lange duur, de produktie- en
verkooppolitiek van de uitgevers en de daardoor noodzakelijk gewijzigde
verkooppolitiek van de boekverkopers, de uitgave van bepaalde soorten werken
onmogelijk zullen maken. Wat moet een dichtbundel, met zijn zeer beperkte
lezerskring, in deze molen? Het mag bekend heten dat nieuwe poëzie een tijd van
gewenning bij de lezers vergt. Vroman heeft eens het verhaal verteld, dat hij vóór
de oorlog gedichten opstuurde naar De Gids; hij kreeg die prompt retour met een
vriendelijk afwijzend briefje. Daarin stond onder meer: deze verzen moeten nog
rijpen. Vroman voegde hieraan toe, dat hij de gedichten toen enige tijd op zolder
heeft gelegd, als betrof het appelen of kastanjes. En zie, na de oorlog bleken ze gerijpt:
ze werden gepubliceerd. In feite moeten de lezers rijpen. Van dezelfde Vroman waren
de afzonderlijke bundels, bijeengebracht in het verzamelboek 126 gedichten, bij
uitgave van het laatste nog niet geheel uitverkocht. Een uitgeverij en een boekhandel
nu die voortdurend opgejaagd worden door de noodzakelijke nieuwe stromen boeken,
zullen dat rijpingsproces een onmogelijkheid gaan maken, doordat de boeken snel
moeten verschijnen en uit de winkels verdwijnen. Wellicht komt het nog zo ver, dat
men voor een boek ouder dan zeg driekwart jaar in de boekhandel niet meer terecht
kan doordat de voorraad een vlottende is geworden. Door economische noodzaak
worden culturele zaken dingen van de dag.
En wellicht alleen niet voor de boekenliefhebber oude stijl krijgt de economie
gelijk van de ‘ideologie’. (Of de twee hebben elkaar opgeroepen.) Het vroegere boek
suggereerde door zijn uiterlijk stabilitas en traditie. Literatuur bleef geldig over
eeuwen heen. Een bibliotheek vertegenwoordigde, ja wás een groot stuk cultuur in
huis, de huizen van de weinigen dan die bij de literaire cultuur - slechts verstaanbaar
met kennis van tradities en conventies - betrokken waren. Zoals het boek de cultuur
stabiliseerde,
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stabiliseerde de lettré de cultuur. Van dit laatste klopt nog iets na in de nog altijd
aanwezige eerbied voor de in literatuur en geesteswetenschappen belezen mens. De
cultuur is niet langer een boekencultuur en het literaire spel van conventies wordt
nog wel gespeeld, maar in een steeds kleiner wordende kring van intimi en vooral
kenners, zonder echter het vroegere gezag buiten die kring. Het geleidelijk verdwijnen
van de boekencultuur heeft aan de oude cultuurvormen hun stabilitas ontnomen. Het
boek vertegenwoordigt voor velen in de meeste gevallen alleen het verleden, de oude
bibliotheek is niet langer een stevige muur die eeuwen kan trotseren, maar een museale
aangelegenheid.3
Zonder te veralgemenen, kan men toch wel zeggen, dat dé huidige boekvormen
pocket en paperback zijn, het goedkope boek, verkrijgbaar voor heel velen, maar
ook het goedkoop gemaakte boek: het mist elke uiterlijke stabilitas. Het dient niet
voor tijden, maar voor dagen. Lezen is consumeren, eerder dan reserveren. De vorm
van het boek heeft de leesgewoonten veranderd, zoals die andere leesgewoonten,
voortgekomen uit een totale cultuurverandering, de nieuwe vorm van het boek hebben
opgeroepen. En het karakter van die leesgewoonten maakt een snelle en grote toevoer
van boeken noodzakelijk. En dat onafgebroken. De boekenindustrie gaat alle kansen
krijgen. De snel verwerkende boekhandel eveneens.
Maar de literatuur dan? Niet ontkend kan worden, geloof ik, dat de literatuur in
feite nog werkt vanuit een verleden cultuur: in haar gerichtheid op een kleine kring,
in haar vormen - de poëzie, de roman - in haar verbondenheid met een traditie;
literatuur is zonder literatuur immers onbestaanbaar. In het algemeen staat de
‘ideologie’ van de literatuur dwars op de op dit ogenblik overheersende ideologie.
Nu kan die dwarse positie voor de literatuur alleen maar een gezonde zijn; opgaan
in het gemeen heeft voor de literatuur altijd betekend kapot gaan. De moeilijkheid
is echter, dat nu het verschil in ideologie het verschijnen van het literaire boek zelf
gaat bedreigen. En al verschijnt het nog - er zijn nog uitgevers die veel wagen - dan
zijn daar weer talrijke belemmeringen voor het
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doordringen van dat boek tot een groter publiek. Het lijkt erop, dat de literatuur op
de dreigende isolatie reageert op een wijze die de isolatie nog versterkt: in
moeilijkheid tracht zij vaak haar bijzonderheid waar te maken. Moeilijkheid die weer
een hele binnenkerkelijke kring van exegeten heeft opgeroepen, die op hun beurt in
hun cijferen puzzelwerk de indruk van moeilijkheid nog versterken en het literaire
werk nog meer isoleren: ook het commentaar is nu nog voor de incrowd.
De actieradius van de schrijver wordt geringer. Daarover klagen is echter alleen
mogelijk, wanneer men er, als in alle vorige eeuwen, van blijft uitgaan, dat één
verwoordt voor velen: de enkeling spreekt uit en is geweten en brengt de
veranderingen voor velen op gang. In bijna alle voordrachten uit The writer in the
marketplace staat de schrijver als enkeling tegenover de velen die hij toch zo graag
zou willen bereiken, een wijze van inwerking die wellicht eerder in een ouder
cultuurpatroon thuishoort: cultuur is of was een ‘verzakkingsproces’. Vanuit een
eenzame hoogte of een eenzaam middelpunt kwam wat cultuur heet tot velen. Het
lijkt erop dat nu eerder het omgekeerde plaats heeft: de veranderingen beginnen van
onderaan af. De bedeelden van eens hebben het initiatief genomen. En dat niet alleen:
de wijzigingen spelen zich hoofdzakelijk af in gebieden die men wel tot de cultuur
maar nooit tot de kunst heeft gerekend. Onbegrijpelijk is het niet dat er voor die
media of genres die eeuwen lang de ‘kunst’ als een topverschijnsel min of meer
vertegenwoordigd hebben, minder belangstelling is.
Ik ben hier afgedwaald van het document van de drie Vlaamse schrijvers, die een
belangrijke doorlichting geven - met veel cijfers, citaten, documenten - van de politiek
van veel uitgevers (die ook een cultuur-politiek is) en van de gevaren die de schrijver
bedreigen, ook als hij zich in de nieuwe stroom laat meevoeren. In het slotdeel van
de documentaire komt het verschijnsel van de ‘parallelle’ uitgeverij uitvoerig ter
sprake: de kleine, piepkleine uitgeverij, die naast de concerns werkt, heel speciale
dingen publiceert en voor sommige auteurs het smalle trottoir is waarop zij vanaf de
drukke rijweg nog gauw kunnen
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vluchten. Het lijkt niet onmogelijk (het is verbazend, hoeveel kleine uitgeverijtjes
er al zijn, met name in Vlaanderen), dat deze zaken met name voor de literatuur in
de toekomst van veel belang kunnen worden, zoals dat ook het geval kan zijn met
wat ik nu maar even de parallelle boekhandel, de kleine boekhandel voor de
liefhebbers en kenners, die in de steeds talrijker wordende boekenwarenhuizen het
en het boek niet meer kunnen vinden. Er is wel eens geopperd, dat het er mee zal
eindigen, dat de dichter die zijn werk nog in de publiciteit wil hebben, dat werk zelf
zal moeten gaan stencilen en verspreiden, binnen de kleine kring van de
geestverwanten. Merkwaardig verloop: de dichtbundel, het literaire boek, zal gaan
eindigen op het punt waar het boek begonnen is: in de zeldzaamheid, gevolg van het
handwerk.

Eindnoten:
1 A symposium editet by Raymond Astbury, Londen, 1969.
2 1970, jrg. 2 - nr. 7-8.
3 Hierover uitgebreid: George Steiner, In Bluebeard's castle, Londen, 1971.
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Tussen gisteren en morgen
voor Michel van der Plas
‘Shepherds are honest people; let them sing’
George Herbert

I
Omdat het leven bij Abraham begint, moest hij als eerste op reis. ‘Trek weg uit uw
land, uw stam en uw familie, naar het land dat ik u aan zal wijzen’, zijn de eerste
woorden door Jahweh tot hem gesproken. In de formulering van de opdracht is de
zwaarte ervan weergegeven: wegtrekken uit stam en land, zich losmaken, vreemdeling
worden en het voorlopig - maar hoe lang is ‘voorlopig’ - blijven, want over het wonen
in het nieuwe land wordt niet gesproken, alleen over het gaan er naar toe. De opdracht
houdt reizen in, niet zich vestigen. Reizen naar een vaag aangeduide verte, achter
een belofte aan. ‘Toen trok Abraham weg’, staat er vlak nadat de belofte is
uitgesproken. Vanaf dat ogenblik beweegt hij zich tussen gisteren en morgen, tussen
herinnering en verlangen, in een voortdurende lente want in een tijd van verwachting.
Voor nieuw leven moet gereisd worden. Het nieuwe overkomt je nooit ter plaatse.
Abraham is een prototype geworden. Van de gelovige, zegt men. Je kunt ook zeggen:
van de reiziger. Paulus schrijft over ‘treden in de voetstappen van het geloof dat onze
vader Abraham al had’. Reizen en geloven staan hier in één zin bijeen. Dat reizen
heeft te maken met het nieuwe leven in de verte. Er zijn er heel wat in Abrahams
voetstappen getreden; een heel volk - zijn volk - begint een uittocht die ook al weer
een pro-
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totype is geworden. En ook zij verbleven - veertig jaar nog wel - tussen gisteren,
Egypte (zij verlangden er ook naar terug) en morgen, dat beloofde land dat zou
overvloeien van melk en honing. Veertig jaar vreemdeling in de woestijn, maar toen
opnieuw vreemdeling in het land dat als eigen was aangeduid. En vloeide het over?
Het was eerder ‘The desert in the garden the garden in the desert’ om een regel uit
Eliots Ash-Wednesday te citeren.
Maar dan is er opnieuw een verte en begint een nieuwe reis naar een tijd van
vervulling. Het land van belofte wordt de tijd van belofte. Het nieuwe leven lijkt in
de bijbel een horizon: het schuift bij elke stap verder weg. Dat maakt de reis tot een
altijd doorgaande, vervulling tot uitstel. Met als rustpunten: kleinigheden. En dan
weer een nieuwe periode van vreemdelingschap en land en beloofde tijd in de verte.
De bijbel is een eeuwigdurend boek: het laatste hoofdstuk wordt steeds beloofd, maar
het blijft steeds uit. Geloven is erop vertrouwen dat uitstel geen afstel is.
Het lijkt erop, dat het reisboek dat de bijbel is, reisboek voor de blijvende
vreemdelingen, een troostende sublimatie is van een oergegeven uit de
wereldliteratuur: het reisverhaal, veelal het verhaal van een dolage. Er wordt gedoold
van de Odyssee tot De lotgenoten van Hugo Raes. Uit welke gronden komt die
reisonlust? Wanneer Elkerlyk door de Dood zijn plotseling einde krijgt aangekondigd,
wordt hem dat op tweevoudige wijze gezegd: God wil zonder uitstel rekenschap van
hem ontvangen en:
Ook moeti aannemen zonder verdrag
Een pelgrimage, die niemand en mag
Wederkeren in geender manieren.

Daar is de dood als een reis, een overtocht van het land hier naar een gebied in de
diepte, in de hoogte, in de verte; van de plaats hangt het af, of men er heen moet
trekken of heen wordt gevoerd. ‘Weg’ in de zin van ‘weg naar de dood’ is een toop
geworden in de westerse literatuur. In een epigram van de negentiende-eeuwse
Engelse dichter Walter Savage Landor vindt men het; het wordt hier geci-
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teerd - het is een van de vele voorbeelden - omdat het alles zegt zonder iets
nadrukkelijk uit te spreken:
Various the roads of life; in one
All terminate, one lonely way.
We go: and ‘Is he gone?’
Is all our best friends say.1

Elders2 heb ik getracht aan te tonen, dat het grote gedicht ‘Awater’ dat Nijhoffs
bundel Nieuwe gedichten afsluit, een leerdicht is, waarin op tweevoudige wijze
zichtbaar wordt dat de dood alléén tegemoet moet worden gegaan. Aangenomen dat
het doodsthema centraal is in dit gedicht, wordt ook hier het dood gaan voorgesteld
als een op reis gaan. (Het zoeken naar een reisgenoot herinnert aan Elkerlyk: Elkerlyk
immers zoekt, nadat hem zijn pelgrimage is aangekondigd, aanvankelijk naar
reisgezelschap, vergeefs.) De reis wordt gemaakt met de trein, waarin de reiziger,
geheel alleen, zich in de luxe ervan beklemd voelt. Het einddoel is het ‘Oosten’; de
trein wordt ‘Oriënt-Express’ genoemd. En die trein is zonder genade zoals de laatste
regels van het slotdeel, het algemene, ‘didactische’ deel van het gedicht, bewijzen:
Wat voor hoop gij ook koestert of wegduwt,
nogmaals, het deert haar niet; zelfs voor de illusie
een reisgenoot te hebben is ze immuun.
Dat gij, geheel alleen, u in haar luxe
beklemd voelt, 't raampje neerlaat, en zelfs nu
't perron nog afblikt; of dat gij het puurst
geluk smaakt dat voor het individu
is weggelegd: te weten, 'k werd bestuurd,
't is niet om niet geweest, ik was geen dupe, geprezen! - 't laat haar koud. Zij ziet azuur.
Van schakels is haar klinkende ceintuur.
Zij zingt, zij tilt een knie, door stoom omstuwd.
Zij vertrekt op het voorgeschreven uur.

Alleen al het woord ‘voorgeschreven’ is voor de hier voorgestelde interpretatie
veelzeggend. Het lijkt niet verwonder-
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lijk dat achter de figuur van Awater op een enkele plaats de figuur van de grote
reiziger door de woestijn op weg naar het oosten, zichtbaar wordt: Mozes, die trok
en leidde naar de horizon en moest sterven toen het erop leek dat die horizon nu niet
meer zou wijken. Mozes vond de dood op de grens van het nieuwe leven; zijn
woestijntocht lijkt voor hem individueel een doodsreis te zijn geweest. En waarom
zal dat eindpunt geen nieuw leven kunnen betekenen?
Stam en land moeten verlaten als Abraham is stappen uit de traditie die de leegte
tussen gisteren en morgen lijkt te kunnen vullen en een werkelijk ‘hier’ lijkt te kunnen
verzekeren. ‘Vertrek uit de traditie’ is opdracht aan de reiziger, loslaten ervan
voorwaarde voor zijn vreemdelingschap. In het gedicht ‘Journey of the Magi’ van
T.S. Eliot gebeurt dat tot tweemaal toe; het is het gedicht van twee reizen. En de
tweede is erger dan de eerste.

II
‘A cold coming we had of it,
Just the worst time of the year
For a journey, and such a long journey:
The ways deep and the weather sharp,
The very dead of winter.’
And the camels galled, sore-footed, refractory,
Lying down in the melting snow.
There were times we regretted
The summer palaces on slopes, the terraces,
And the silken girls bringing sherbet.
Then the camel men cursing and grumbling
And running away, and wanting their liquor and women,
And the night-fires going out, and the lack of shelters,
And the cities hostile and the towns unfriendly
And the villages dirty and charging high prices:
A hard time we had of it.
At the end we preferred to travel all night,
Sleeping in snatches,
With the voices singing in our ears, saying
That this was all folly.
Then at dawn we came down to a temperate valley,
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Wet, below the snow line, smelling of vegetation,
With a running stream and a water-mill beating the darkness,
And three trees on the low sky.
And an old white horse galloped away in the meadow.
Then we came to a tavern with vine-leaves over the lintel,
Six hands at an open door dicing for pieces of silver,
And feet kicking the empty wine-skins.
But there was no information, and so we continued
And arrived at evening, not a moment too soon
Finding the place; it was (you may say) satisfactory.
All this was a long time ago, I remember,
And I would do it again, but set down
This set down
This: were we led all that way for
Birth or Death? There was a Birth, certainly,
We had evidence and no doubt. I had seen birth and death,
But had thought they were different; this Birth was
Hard and bitter agony for us, like Death, our death.
We returned to our places, these Kingdoms,
But no longer at ease here, in the old dispensation,
With an alien people clutching their gods.
I should be glad of another death.

III
Eliots ‘Journey of the Magi’ verscheen in 1927; het vers maakt deel uit van de
zogenaamde Ariel poems, naam die slechts verwijst naar de eerste plaats van
publikatie: een door Faber and Faber opgezette reeks, waarvan elk jaar rond Kerstmis
een aflevering verscheen die als een soort kerstkaart bedoeld was. Eliot heeft in
dezelfde reeks meer verzen gepubliceerd, onder andere het beroemde ‘A song for
Simeon’. ‘Journey of the Magi’ verscheen tussen The hollow men uit 1925 en de
volledige publikatie van Ash-Wednesday in 1930. Een jaar voor het gedicht
publiceerde Eliot het essay ‘Lancelot Andrewes’ (ook opgenomen in
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zijn Selected essays). In grondige en bewonderende lezing van Andrewes' preken
liggen de oorsprong van het essay en de oorsprong van het hier te beschouwen gedicht.
Ik meen zelfs dat zonder kennis van Andrewes' preken en vooral van de structuur
daarvan Eliots gedicht moeilijk te begrijpen is: in ‘Journey of the Magi’ heeft hij op
beperkt terrein een volledige preek in de geest van Andrewes gecomprimeerd; wat
delen zijn in de preken, worden lagen in het gedicht. Breedte is diepte geworden.
Lancelot Andrewes leefde van 1555 tot 1626 en was bisschop van de kerk van
Engeland. Van zijn preken, die hij ondermeer als hofpredikant uitsprak, ken ik slechts
een bloemlezing.3 Wie ze leest kan op bekend en wellicht zelfs bewonderd terrein
komen: Andrewes preekte geheel in de patristische trant, zij het soms met de
hebbelijkheden van het humanisme: de filoloog staat nu en dan van ongeduld te
trappelen naast de theoloog. Men wordt vaak, juist in de aandacht voor elk woord
uit de Schrift, dat hij keert en wendt, herinnerd aan Augustinus, van wie ik overigens
alleen de preken tot het volk ken. Vergeleken bij die van Augustinus zijn de preken
van Andrewes verfijnder - hij preekt ook voor het hof -, oververfijnd soms met een
maar net onderdrukte lichte neiging tot koketterie. Ze zijn van bewerkt zilver als je
de preken van Augustinus hard goud wil noemen.
Er is in de preken een heel brede kennis verwerkt, die tot de gedachte aan pronken
zou kunnen leiden als die kennis niet altijd een met de fijnste gevoelens beleefde
was; en als niet uit de hele stroom van de preek bleek, dat de bisschop niet poogt
zijn kennis en gevoelens te laten spreken, maar - door beide uit te putten - het mysterie
te laten spreken; hij wil het geloofsgegeven sprekend maken. En het onderzoek van
elk woord, van elke zin is een indringende poging tot verheldering van het gegeven.
Je zou kunnen zeggen: trede voor trede klimt hij de smalle ladder naar het mysterie
op, al laat zich ook het omgekeerde zeggen: trede voor trede tracht hij in de diepten
van het mysterie af te dalen en zijn hoorders naar die hoogte of diepte mee te nemen.
Is het haalbare eindpunt bereikt, dan treedt hij terug, want hij weet zich slechts
bedienaar van het woord. De ge-
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dachte aan een sprekende contemplatief dringt zich bij lezing van de preken vaak
op.
Volgens de oude wijze geeft Andrewes aan een tekst een meervoudige behandeling.
De preek zet in met een wat zich het best laat noemen minutieuze analyse: woord
voor woord wordt de gekozen tekst onderzocht op zijn letterlijke betekenis. Al laat
hij zich een enkele keer door de filologie helpen, zijn tekstbenadering is vooral een
literaire: hij tracht tot een zo gedetailleerd mogelijke interpretatie van de tekst te
komen. En dat niet als vakexegeet, want in deze eerste behandeling gaat een tweede
al meespelen: de geestelijke zin van de woorden en hun samenhang. Het gaat niet
om een verhaal of een gebeurtenis sec, het gaat om een verhaal of gebeurtenis uit de
Schrift. En in verhaal of gebeuren werkt God; het gaat om een heilsverhaal of
heilsgebeuren. Maar bovendien: het gaat om een verhaal of gebeuren in het geheel
van de Schrift. En daarin staat niets op zichzelf; niet alleen hangt alles samen, maar,
zou men kunnen zeggen, alles gaat ook over hetzelfde. De Schrift is een boek met
zich herhalende geschiedenissen: zich herhalend, wanneer men kijkt vanuit het nieuwe
testament, als voorafspiegeling; gezien vanuit het oude testament als vervulling. Men
kan zeggen, dat een schrijver als Andrewes aan zijn tekst ook een analogische
behandeling geeft; literair gezien is die aanduiding juist; vanuit de door een bepaalde
visie geleide werkwijze is ze te arm: het gaat om meer dan een analogie: de
tekst-alleen is onvoltooid; zijn voltooiing ligt in de gehele hem omringende tekst van
de hele Schrift. Wie de Schrift zo leest krijgt bij behandeling van een enkele tekst
voortdurend gelijk vanuit alle hoeken van de bijbel; het gelijk stroomt hem als het
ware toe, de diepste betekenis van die enkele tekst wordt voortdurend van elders
aangeboden. Vaak is een enkel woord, dat in twee teksten - toevallig, zouden wij
zeggen, werk van de schrijver van het Boek, God, zegt de zo gelovende schrijver voorkomt, aanleiding twee uiteenliggende teksten in een zinvol geheel met elkaar te
brengen en ze elkaar te laten verdiepen. Wie over één, al is het maar de kleinste tekst
van de Schrift spreekt, haalt, zou men wat oneerbiedig kunnen zeggen, de hele Schrift
overhoop. Over Augustinus' preken over de
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psalmen heeft F. van der Meer in zijn Augustinus de zielzorger opgemerkt: ‘Wat hij
weet te halen uit een enkel psalmvers, grenst aan het ongelooflijke en dikwijls aan
het absurde’. Dat ‘ongelooflijke’ treft men ook bij Andrewes aan; het absurde
ontbreekt: waar de Schriftbeleving literaire brille wordt, kan dat optreden. Andrewes
weet die in te houden: hij hoedt zich voor spel, al kan hij in wetenschappelijke ogen
gevaarlijk spel spelen.
Het verhaal of het gebeuren heeft ook een geestelijke zin voor de hoorders: om
die zin zo scherp mogelijk te laten uitkomen, is doorgronding van het verhaal
noodzakelijk: slechts wie dat goed verstaat kan de toepassing verstaan. ‘Toepassing’
klinkt moralistisch in een wat benauwende zin. Wellicht hierdoor: de meesten van
ons hebben van de ‘geestelijke zingeving’ van een tekst alleen nog de verdorring
meegemaakt. De tekst was hierin tot boodschappenlijstje teruggebracht. In de
bloeiperiode verhelderden verhaal en toepassing elkaar. Wie de ‘geestelijke zin’ in
deze betekenis wil verstaan, moet de kracht van het verhaal zelf ondergaan hebben.

IV
Wat trok Eliot in Lancelot Andrewes aan? Wellicht ligt één verklaring van de voorkeur
in een passage uit Eliots essay over de bisschop. Hij maakt daarin een vergelijking
tussen Donne en Andrewes en schrijft dan onder meer: ‘Donne is a “personality” in
a sense in which Andrewes is not: his sermons, one feels, are a “means of
self-expression”. He is constantly finding an object which shall be adequate to his
feelings; Andrewes is wholly absorbed in the object and therefore responds with the
adequate emotion’. Als boven gezegd: Andrewes verdwijnt zelf om het gegeven te
laten spreken. Poëzie is voor Eliot nooit een zaak van zelf-expressie geweest. Er is
een voortdurend zoeken naar objectiviteit, naar ‘impersonality’, uit wantrouwen
tegen de onwerkelijkheid van persoonlijke gevoelens of het twijfelachtige
werkelijkheidsgehalte daarvan. Dat alles komt al ter sprake in zijn uit 1917 daterende
sleutelessay ‘Tradition and the individual talent’. Daarin spreekt Eliot ook over de
plicht
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van de dichter zijn ‘zelf’ te overstijgen door trouw aan de Europese literatuur, in haar
geheel, trouw die vertrouwdheid daarmee veronderstelt. Poëzie is er niet om de eigen
persoon uit te drukken maar om eraan te ontsnappen: de dichter is een medium van
een ervaring die eigen is aan allen die lezen en begrijpen. Als zodanig staat hij in de
geschiedenis, zet hij een geschiedenis voort, op eigen wijze. Literatuur is een geheel
van menselijke ervaring, in ontwikkeling, hetgeen een verbondenheid met het verleden
inhoudt, een verwerking van dat verleden ook (eigen verwerking), maar dan in het
heden. Ik geloof dat vanuit die opvatting het veelvuldig gebruik door Eliot van
ontleningen aan ander literair werk binnen zijn eigen poëzie verklaard moet worden.
Wat doet nu Andrewes in zijn preken? Hij spreekt geen persoonlijke religieuze
gevoelens of gedachten uit; hij is eerder een centraal punt, waarin op het gegeven
van een tekst de traditie van een geheel bijbelboek samenkomt; zijn werkzaamheid
is dat samenbrengen - en dat op bewonderenswaardige wijze - op eigen wijze; en
wat hij samenbrengt is verwoording van een ervaring - een ervaring in geloof - van
zijn toehoorders. Hij brengt door zijn werkwijze heel veel plaatsen uit de bijbel tot
spreken; en de oude geschiedenis, mits niet tot verhaal gedegradeerd, wordt de
geschiedenis van de hoorders. Wat Andrewes doet met de bijbel, doet Eliot tot op
zekere hoogte met een preek van Andrewes. Maar waar de zeventiendeeeuwse
bisschop moet uitweiden en verklaren om de algemene ervaring in de geschiedenis
te laten zien, kan de dichter Eliot met typisch dichterlijke middelen werken: voor
wie lezen en begrijpen, staat er in het verhaal van de Wijze meer dan hij zichzelf
bewust is: hij verwoordt veel uit het geheel van de menselijke ervaring, hij geeft ook,
ongewild, het perspectief van zijn reis aan. Zoals de drie wijzen uit het evangelie
geen individueel uitstapje maar een reis binnen het boek van de bijbel maakten, in
de visie van Andrewes dan. En van Matteüs uiteraard.

V
‘Journey of the Magi’ heeft met één zeer bepaalde preek
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van Andrewes te maken: de vijftiende preek op het geboortefeest van Christus, voor
de koning gehouden op de eerste kerstdag van 1622. De preek is geschreven op de
eerste twee verzen van het tweede hoofdstuk van Matteüs: ‘Ecce Magi ab Oriente
venerunt Jerosolymam, Dicentes, Ubi est Qui natus est Rex Judaeorum? vidimus
enim stellam ejus in Oriente, et venimus adorare eum.’ Andrewes citeert uit de
Vulgaat, - hij beweegt zich met de vertrouwdheid van de middeleeuwer door die
Latijnse vertaling. ‘Zie er kwamen wijzen uit het oosten te Jeruzalem en vroegen:
Waar is de pasgeboren koning der joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten
gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ Als gezegd, Andrewes onderzoekt
elk woord - want geen woord uit de Schrift werd zonder zin neergeschreven - waarbij
zijn verbeelding alle kansen krijgt of neemt, maar nooit tot vrij spel. Ongeveer in het
midden van de preek komt hij te spreken over het woord ‘venimus’, wij zijn gekomen.
En daar gaat hij aan het werk, puntsgewijs, met een uiterste aan systematiek, als de
hele preek door; in korte zinnen volgen de bevindingen van het woordonderzoek
elkaar op. En uit ‘venimus’ wordt een hele tocht getekend. ‘In their Comming we
consider’, schrijft hij, ten eerste: de afstand vanaf hun plaats van herkomst. ‘This
was riding many a hundred miles, and cost them many a dayes journey.’ Vervolgens
beschouwt hij de weg waarover ze kwamen: was die aangenaam, vlak en gemakkelijk.
Dat was die weg allerminst. Volgen twee redenen: de weg ging door woestijnen
‘wast and desolate’ en ten tweede: de weg liep over rotsen en rotswegen. Het derde
punt betreft de veiligheid van de reis. Veilig was de reis allerminst. De gevaren
worden met name genoemd. Tenslotte beschouwt Andrewes de tijd waarin de reis
gemaakt moest worden. ‘It was no summer Progresse.’ En dan volgen de verhalende
regels waarin de schrijver zich hun situatie geheel indenkt: ‘A cold comming they
had of it, at this time of the yeare; just the worst time of the yeare, to take a journey,
and specially a long journey, in. The waies deep, the weather sharp, the daies short,
the sunn farthest off in solstitio brumali, the very dead of Winter.’ In zijn essay
Lancelot Andrewes citeert Eliot deze passage, met enkele

Kees Fens, Tussentijds

34
andere, als passages die je bijblijven. En vergelijkt men het citaat uit de preek met
de inzet van het gedicht - inzet die Eliot dan ook tussen aanhalingstekens zet - dan
ziet men hoe hij Andrewes' tekst met enkele kleine wijzigingen heeft overgenomen.
Met deze belangrijke consequentie: het ritme van Andrewes' proza wordt bepalend
voor het ritme van het vers, het meest voor het eerste deel daarvan. En Eliot beperkt
zich in zijn gedicht - de titel ervan wijst er ook op - tot het ‘venimus’-onderdeel
daarvan. Door de verandering van de persoonsnamen is, wat beschrijving en zeer
realistische beschrijving is bij Andrewes, gedramatiseerde monoloog geworden.
Nijhoff, die een vertaling van dit vers van Eliot heeft gemaakt - ze werd voor het
eerst gepubliceerd in deel drie van het Verzameld Werk - vertaalt de inzet als volgt:
Het was een koude tocht,
en de slechtste tijd van het jaar
voor een reis, voor zulk een verre reis.
De wegen modderig, het weer guur,
de winter op zijn strengst.

De directheid van de eerste regel in het oorspronkelijk is in de vertaling verdwenen,
mede door weglating van het persoonlijk voornaamwoord. In het origineel wordt de
lezer direct bij de ervaring van een bepaalde man betrokken. Bij Nijhoff blijft het
beschrijving. Bij doorlezen in de vertaling verandert dat uiteraard, maar het effect is
weg.
De overgenomen inzet bepaalt het ritme van de volgende regels en daarmee ook
de zinsbouw. Opvallend aan het eerste deel is de kortheid van de zinnen, een gelijke
beknoptheid als treft in het proza van Andrewes. Achter elkaar noemt de spreker alle
vormen van tegenslag op; je zou kunnen zeggen: de ene hamerslag na de andere.
Niet toevallig komt het voegwoord ‘and’ zo vaak in de tekst voor: kortheid van de
zinnen en karakter van de mededelingen doen het tevoorschijn komen. Opvallend is
de feitelijkheid van de mededeling. Al laten zich achter de mededelingen moeiten
en zorgen raden, verwoord worden die niet. In een aantal bijna berichtmatige flitsen
komt het eerste deel van de tocht voor de lezer te staan. In één regel
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wordt even iets van persoonlijke emotie zichtbaar: ‘There were times we regretted’.
Al valt het bij eerste lezing wellicht niet zo op: er zit een systeem in de ordening
van de feiten. Eerst worden de hindernissen van de natuur opgeroepen: weer en
dieren. Dan de hindernissen veroorzaakt door de mensen: gebrek aan innerlijke
weerstand, bij de reizigers zelf, die terugverlangen, en bij de kameeldrijvers die op
ander niveau (standsverschil moet er zijn!) aan hetzelfde lijden. Tegenover de paleizen
op de hellingen en de in zijde geklede dienaressen die de terugkerende gedachten
van de magiërs zelf vullen - en daarbij de ‘sherbet’, door Eliot kennelijk in
etymologische zin gebruikt (een oosterse fruitcocktail, zou je kunnen zeggen) zonder
de koele indruk die het woord bij ons roept te laten liggen - staan de rudimentaire
verlangens van de knechten naar ‘their liquor and women’. (Nijhoff doet een kleine
meesterzet als hij ‘sherbet’ vertaalt met ‘gekoelde wijn’ en ‘liquor’ met ‘brandewijn’.)
Is er innerlijke weerstand bij de reizigers, er is ook uiterlijke weerstand bij de mensen
wier steden zij aandoen.
Alle punten door Andrewes genoemd komen ook in het eerste deel van het vers
voor: de afstand, direct aangegeven met ‘long journey’, maar veel sterker gesuggereerd
in de regels:
And the cities hostile and the towns unfriendly
And the villages dirty.

De eindeloosheid van de weg wordt opgedrongen door het noemen van steden,
plaatsen, dorpen. En in de aanduidingen in de eerste regel is tegelijkertijd de
onveiligheid van de reis weergegeven. En dat de tocht geen ‘summer Progresse’ is
blijkt uit alles. De regel ‘A hard time we had of it’, waarin de eerste regel van het
vers echoot, is een werkelijke afsluiting van het langste deel van de reis. Volgen nog
vier regels over het laatste deel: 's nachts reizen, weinig slapen, en - een andere
conclusie is bijna niet te trekken - in die korte slaap de spottende stemmen horen die
‘this all’ (‘jullie onderneming’ vertaalt Nijhoff meer naar de zin dan naar de letter)
waanzin noemen. Dat deze droomstemmen
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profetisch zijn en gelijk krijgen, zij het op ander plan, zal nog blijken. Met de laatste
vier regels van het eerste deel schuift onder wat reisverhaal blijft, een andere laag
het gedicht in.
Meteen bij de eerste regel van het tweede deel is het ritme van het vers gedragener.
Alles verandert: morgen is het, uit de koude hoogten komen de reizigers in een luw
dal, de winter lijkt te wijken voor het voorjaar; de plaats is vruchtbaar, er is het
paradijselijke beeld van het stromende water, de duisternis wordt verdreven. Wat
volgt over de bomen en het witte paard lijkt niet meer dan beschrijving van het
landschap door een man met oog voor details. En om meer dan weergave van
waarnemingen gaat het bij de magiër ook niet. Intussen hebben echter de vermelde
waarnemingen een betekenis voor de aandachtige lezer die boven de betekenis van
het waargenomene voor de reizigers uitgaat. De volgende regels frapperen door hun
exactheid, die bewondering wekt voor het geheugen van de reiziger, maar ook
verwondering, en de vraag naar de zin van de mededeling binnen het geheel van het
gedicht oproept. Men kan - in het verlengde van de voorafgaande regels die de wereld
in bewoonbaarheid en vruchtbaarheid oproepen - deze regels als beelden van die
vruchtbaarheid zien. Vreemd blijft dan wel de waarneming in de hier volgende regels:
Six hands at an open door dicing for pieces of silver
And feet kicking the empty wine-skins.

Een deel van die mededeling is bijna letterlijk in Eliots beroemde boek The use of
poetry and the use of criticism terug te vinden: ‘Why, for all of us, out of all that we
have heard, seen, felt, in a lifetime, do certain images recur, charged with emotion,
rather than others? ... six ruffians seen through an open window playing cards at
night at a small French railway junction where there was a watermill’. De herinnering
schuift hier ineens een vers binnen; met de aanduiding van de bron van de mededeling
is uiteraard over de betekenis van die mededeling in het vers zelf niets gezegd, zoals
uiteraard ook hetgeen hier over Andrewes gezegd is, achtergrond-informatie over
het vers

Kees Fens, Tussentijds

37
geeft. De betekenis van het hele eerste deel zal pas blijken wanneer het gehele vers
overzien is.
Het lijkt erop, dat de positie van vreemdeling voor de reizigers is opgeheven. Zij
blijken echter nog steeds door vreemd gebied te reizen. De mededeling ‘But there
was no information’ verstoort voor de lezer de illusie. (Op zich komt de mededeling
over ‘no information’ uit het verhaal bij Matteüs, waarin de Wijzen immers de vraag
stellen ‘Waar is de pasgeboren koning der joden?’ zonder aanvankelijk antwoord te
krijgen. De vraag veroorzaakt alleen schrik. De reactie van de hoorders is een zeer
dramatische: in het land van de joden vragen naar de pasgeboren koning van de joden
en geen antwoord krijgen, maar schrik oproepen.) Mededelingen over het vervolg
van de reis sluiten het tweede deel af, de plaats wordt gevonden en dan volgt een
mededeling die algemeen als bijna een schoolvoorbeeld van understatement wordt
opgevat: ‘it was (you may say) satisfactory’, in Nijhoffs vertaling: ‘het was, dat mag
ik wel zeggen, de moeite waard.’
Het gebruik van het woord ‘satisfactory’ is ongetwijfeld te danken aan een passage
uit de kerstpreek van Andrewes. Bij een zo bijbels denkend man als de Engelse
bisschop reist uiteraard de Koningin van Saba, over wier reis naar Salomons
heerlijkheid en wijsheid in het tiende hoofdstuk van I Koningen verteld wordt, de
Wijzen vooruit. Zij legde, volgens Andrewes, een even lange reis af. Maar hoe was
de ontvangst: ‘she found a King indeed, King Salomon in all his Royaltie. Saw a
Glorious King, and a Glorious Court about him. Saw him and heard him: Tried him,
with many hard questions, received satisfaction of them all.’ (Laatste cursivering
van mij, F.). En hij vergelijkt dan het resultaat van de eerste tocht met dat van de reis
van de Wijzen; zij vonden ‘Nothing, worth their travaile’. Waarna een verheerlijking
van hun geloof volgt.
Men kan het ‘satisfactory’ bij Eliot interpreteren als understatement. Ik geloof
echter dat men het woord, juist gezien de volgende strofe, beter als ironie kan
opvatten. Want waar blijft de oude man die hier aan het woord blijft mee achter?
Met een reeks vragen. Het ‘satisfactory’ is niet een ondertoonse aanduiding van het
eindpunt van de reis, maar
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een ironische omschrijving van het resultaat, van de gevolgen van de reis voor deze
wijze in het bijzonder. Zo blijft ook het hoofdaccent op de reis liggen. En over het
reizen alleen spreekt Eliot: over het verloop en de gevolgen. De idylle van het vinden
van het kind en zijn moeder en de daarop volgende gebeurtenissen blijven geheel
buiten beschouwing.
De eerste regel van het derde deel attendeert er de lezer op, dat een oude man
terugziet op een gebeurtenis lang geleden. Men denkt onmiddellijk aan de oude
Gerontion, de ik-figuur uit het beroemde gelijknamige gedicht waarmee ‘Journey of
the Magi’ op het eerste oog zoveel overeenkomsten heeft. Hij introduceert zichzelf
als volgt:
Here I am, an old man in a dry month,
Being read to by a boy, waiting for rain.

En zijn huis en zijn gehele omgeving is met zijn ouderdom en verval in
overeenstemming. De oude Wijze blijft met grote vragen achter. Kwam hij nu voor
geboorte of dood? Vroeger meende hij dat de twee verschillend waren. Deze geboorte
echter was een onverbiddelijk einde voor ons, een dood, onze dood. En de dood die
die geboorte voor hen is wordt beschreven in de laatste drie regels. Hij keerde terug
naar zijn land van herkomst, en daarmee zet de tweede en verschrikkelijkste reis in,
die zal duren tot de dood van de Wijze: hij reist als vreemdeling zijn levensweg af,
vreemdeling in eigen land, geestelijk vreemdeling. En het allerergste: de man kan
geen zin geven aan de huidige situatie; zij is voor hem zonder perspectief, want zij
ontbeert geen oorzaak maar een zinvol verband tussen gevolgen en oorzaak. En wie
een beeld wil krijgen van de verschrikkingen van de tweede reis, kan beginnen met
het vers opnieuw te lezen: het eerste deel laat zich nu gemakkelijk als verbeelding
van die tweede reis lezen en de allereerste zin als conclusie uit het hele gebeuren: ‘a
cold coming we had of it’. Boven schreef ik dat met de vier laatste regels van het
eerste deel een andere laag het vers binnenschuift. De dubbelzinnigheid van de
mededeling blijkt pas als men vanuit het slot het vers opnieuw begint te lezen. Slaat
de
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verlokkende betiteling van dwaasheid bij eerste lezing alleen nog op de tocht (die
een verhoopt voldoening gevend eindpunt heeft) vanuit de visie van het slot komt
de schijn van dwaasheid, van waanzin, over alles te liggen. En terecht. Het is me het
resultaat wel. Een levenslange nacht en een levendurende woestijn.
De Wijze zit tussen gisteren en morgen in, in een leegte, evenals Gerontion aan
het einde van zijn leven. Verkeert de laatste in de leegte van het leven zonder geloof,
de Wijze is in de in feite verschrikkelijkere leegte van het leven met geloof
terechtgekomen. Want geloof aan de zin van de hele onderneming heeft hij behouden:
hij zou de reis onmiddellijk opnieuw doen.

VI
Getracht is hier ‘Journey of the Magi’ te behandelen als het verslag van de Wijze.
Ik heb gepoogd me te bepalen tot de eerste laag van het gedicht. In het begin heb ik
echter gezegd, dat de delen van de preek van Andrewes bij Eliot lagen zijn geworden.
Eliot doet - zeker in de eerste en tweede ‘strofe’ - wat hij in Andrewes, blijkens zijn
essay zo bewondert: ‘Before extracting all the spiritual meaning of the text, Andrewes
forces a concrete presence upon us.’ In de beeldende taal van de eerste twee delen
heeft Eliot de reis van de wijzen heel concreet gemaakt. Intussen heeft hij wat ik
voorlopig maar noem ‘spiritual meaning’ eveneens in het gedicht door duidelijke
verwijzingen present gesteld.
In de eerste strofe zijn de feiten zorgvuldig geordend, zoals boven is opgemerkt.
Eerst worden de hindernissen genoemd veroorzaakt door de natuur: het weer en de
dieren, vervolgens de hindernissen met een menselijke oorzaak. In de tweede strofe
is de ordening al even zorgvuldig, zij het van een geheel anders geaarde wereld,
wereld met een op het eerste oog tegengesteld karakter. De tegenstelling is al meteen
in het begin van de eerste regel bijzonder knap verwoord: ‘Then at dawn we came
down’. Nacht en gebergte zijn verdwenen. Door de bijna-gelijkvormigheid van de
woorden ‘dawn’ en ‘down’ worden de twee sterk op elkaar
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betrokken, waardoor het nieuwe en beslissende van de afdaling en het werkelijk
achter zich laten, definitief, van nacht en bergen, door de taal gezegd wordt. In de
eerste vijf regels wordt het landschap van de nieuwe wereld beschreven en in de erop
volgende drie de mensen. Nu geen vijandige steden, maar een herberg, die op openheid
en gastvrijheid kan wijzen. Enfin, de nu opgeroepen wereld is zo precies de
tegenovergestelde van die van de eerste strofe, dat het erop lijkt dat het doel van de
reis al bereikt is. En het is niet onmogelijk, dat de Wijze zelf dat ook gedacht heeft,
gezien de teleurstelling uitende negende regel:
But there was no information, and so we continued

Ondanks het karakter van de nieuwe wereld, moet de reis op eigen kracht worden
voortgezet. Het lijkt niet onmogelijk, dat de Wijze zich in die nieuwe wereld vergist
heeft, al is hij zich dat niet bewust. De lezer kan zich het bewust maken door de
tekens in de regel aangebracht en die aan het landschap een heel andere duiding gaan
geven, zo anders dat het erop gaat lijken dat er na de reis door nacht, kou en gebergte
in feite niets veranderd is. Ik citeer gemakshalve de eerste vijf regels van het tweede
deel:
Then at dawn we came down to a temperate valley,
Wet, below the snow line, smelling of vegetation,
With a running stream and a water-mill beating the darkness.
And three trees on the low sky.
And an old white horse galloped away in the meadow.

Voor de sprekende Wijze is er geen verschil tussen de waargenomen zaken. Hij geeft
gewoon een opsomming van wat hij ziet, watermolen en bomen zijn voor hem gelijke
objecten uit hetzelfde landschap, door het neutrale ‘and’ met elkaar verbonden. Voor
de lezer zijn de drie bomen echter een waarschuwingsteken. Zij verstoren het
landschap en daarmee de illusie van nieuwheid van het nu bereikte land. Ineens staan
daar in wat een paradijs lijkt, drie kruisen onder een bewolkte lucht, tekens van dood
midden tussen
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tekens van nieuw leven. Het karakter van het landschap wordt twijfelachtig,
dubbelzinnig. Het lijkt niet onmogelijk dat de laatste regel van het zojuist geciteerde
stuk in het perspectief van de mededeling over de kruisbomen verklaard moet worden.
Vóór een poging daartoe te doen, wil ik eerst enige aandacht vragen voor de drie
direct op het citaat volgende regels. Naast de oorspronkelijke tekst citeer ik hier
Nijhoffs vertaling ervan, vanwege de opvallende vrijheden die de Nederlandse dichter
neemt:
Then we came to a tavern with vine-leaves over the lintel,
Six hands at an open door dicing for pieces of silver,
And feet kicking the empty wine-skins.
Wij kwamen bij een herberg met wijngaardranken boven de stoep.
Zes handwerkslieden dobbelden bij de open deur om zilverlingen
En zes voetknechten schopten lege wijnzakken over de vloer.

(Aan de streng symmetrische bouw van de eerste acht regels van het tweede deel
laat Nijhoff zich weinig gelegen liggen. Het begin van de eerste regel, ‘Then at dawn’,
vertaalt hij met ‘Eindelijk, toen het licht werd’; het ‘then’ uit de bovengeciteerde
eerste regel verwaarloost hij helemaal, terwijl toch dat tweede ‘then we came’
duidelijk correspondeert met ‘Then at dawn we came down’. Tweede episode van
het tweede deel zou je kunnen zeggen.)
De dichter speelt in deze drie regels op iets kleiner terrein hetzelfde spel als in de
eerste regels van het tweede deel. De eerste van de drie geeft het nieuwe aan: de
herberg, de gastvrijheid, met tekenen van vruchtbaarheid, volgend op het oude dat
de Wijzen achter zich lieten: de vijandige steden en dorpen. Zoals de mededeling
over de drie bomen bij eerste lezing - en in de gedachten van de Wijze - niets meer
lijkt dan een aanduiding van een toevallig gezien iets in een landschap, zo is de
mededeling over de spelers en trappers in de herberg aanvankelijk ook niet meer
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dan de registratie van iets dat het oog trof. De lezer zal echter meteen achterdocht
krijgen, wanneer hij leest over de ‘pieces of silver’, door Nijhoff terecht met
‘zilverlingen’ vertaald. Er wordt een suggestie gedaan in de richting van Judas of
wellicht in de richting van hen die dobbelden aan de voet van het kruis. In elk geval:
de mededeling is geen onschuldige en heeft betrekking op het lijden van de man op
het kruis, een van de drie die boven genoemd werden.
Met die ene verwijzing is de regel, geloof ik, nog niet uitgeput en de erop volgende
regel kan zeker niet zomaar in het verlengde van de eraan voorafgaande gelezen
worden. Wat moeten de mannen die met de wijnzakken als het ware voetballen?
Nijhoff vertaalt ‘hands’ met ‘handwerkslieden’, hetgeen mogelijk maar niet
noodzakelijk is. Zijn vertaling van ‘feet’ met ‘voetknechten’ kan ik echter niet volgen.
De woorden ‘handwerkslieden’ en ‘voetknechten’ staan bovendien in geen enkele
relatie tot elkaar, zijn geen tegenstellingen, vormen niet samen een verrassend totaal,
zijn ook geen nuanceringen van éénzelfde begrip. Het leuke is echter, dat Nijhoff op
eigen wijze toch een soort eenheid aanbrengt: hij herhaalt het getal ‘zes’, waardoor
hij - en daarvoor zal hij zeker zijn redenen hebben gehad - het totaal van de
aanwezigen op twaalf brengt, in dit, bijbels, verband een verrassend getal. Vergelijking
van vertaling met het origineel had bij mij het resultaat dat in de vertaling - misschien
dan met een woord te veel - uitgesproken werd wat ik in de twee regels van het
origineel had gelezen. De regel over de drie bomen geeft aan de eraan voorafgaande
regels ineens een ander perspectief. Het nieuwe, het ‘lentelijke’ krijgt een
schijngestalte. De dingen blijken niet die ze aanvankelijk leken. Op gelijke wijze
handelt Eliot met de mededeling over de herberg, die zo gastvrij lijkt aan de reizigers
uit nacht en onherbergzaamheid en vijandelijkheid. Maar wat is het geval? Het
uiterlijk van de herberg wordt een schijngestalte door de erop volgende regels: geen
mensen die de wijzen ontvangen, maar verspelers (en door de verwijzing naar de
‘zilverling’ als verspelers ook verraders) en verspillers, door hun doen en laten het
huis waarin zij tekeergaan tot een karikatuur makend. Het lijkt mij niet onmogelijk,
bij deze verguizers te den-
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ken aan de twaalf stammen van Israël, vergooiend wat het in zo ruime mate heeft
gekregen en in zijn vergooiing tijd en tekens vergetend. Dat zij de Wijzen geen
informatie kunnen geven, is begrijpelijk en trouwens geheel in overeenstemming
met de geschiedenis als bij Matteüs opgetekend. Alleen wordt door de dichter met
eigen middelen de historische gebeurtenis in een bepaald perspectief geplaatst.
Wat levert dit deel van de strofe tot nu toe op? Alles is, ondanks alle uiterlijke
verandering, bij hetzelfde gebleven: het land leek nieuw, de dood bleek aanwezig;
de huizen leken gastvrij, zij bleken het niet en de mensen laten zich niets aan de
Wijzen gelegen liggen. Je zou kunnen zeggen dat de Wijzen in een tweede stadium
van hun tocht terecht zijn gekomen, dat slechts een variant is van het eerste stadium,
een veel erger stadium, juist omdat alles zo mooi lijkt. De wreedheid schuilt hier in
de begoocheling van natuur en mensen. Zij - de Wijzen - dachten zich herboren,
maar er zijn tekenen die die gedachte terstond weerleggen.
Rest mij wat dit deel betreft nog een verklaring van de regel ‘And an old white
horse galloped away in the meadow’. Het boven door mij gevraagde uitstel was
eerlijk gezegd het uitstel van een moeilijkheid: de regel laat zich niet gemakkelijk
interpreteren. Men kan uiteraard ermee volstaan de mededeling als een
beschrijving-zo-maar op te vatten. In alle mij bekende commentaren wordt de regel
blijkbaar zo opgevat, want men gaat er of aan voorbij of wijst alleen op de fraaiheid
ervan. Uiteraard kan de regel alleen een schilderende functie hebben; hij zou dan
wel een zwakke plek in dit deel van het vers zijn; hij staat immers tussen
veelbetekenende regels in. De mededeling in de regel gedaan is echter nogal
ongewoon, in elk geval zo ongewoon dat het ook daarom niet ijdel zal zijn naar een
eigen betekenis van de regel in de context te zoeken. Die context is bijbels-verwijzend,
vooruitwijzend ook, zeker in het persoonlijk geval van de Wijzen - ik kom daar straks
nader op terug - vooruitwijzend. Een dergelijke verwijzende of vooruitwijzende
betekenis aan de regel toedenken, zal dus niet zo dwaas zijn. Er is in elk geval één
bijbelse reminiscentie die zich kan opdringen: In het negentiende hoofdstuk van het
Boek van de openbaring wordt de triomferen-
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de Christus door de schrijver opgevoerd: ‘Toen zag ik de hemel open, en daar was
een wit paard, en zijn Berijder heet “Getrouw en Waarachtig”, en Hij oordeelt en
voert oorlog met gerechtigheid.’ In de hierop volgende verzen worden kracht en
heerlijkheid beschreven. In vers zestien staat dan de mededeling: ‘En op zijn mantel
en op zijn dij staat een naam geschreven: “Koning der koningen en Heer der heren”.’
De reminiscentie kan een weinig spontane, want een gezochte lijken. De geciteerde
tekst lijkt ook moeilijk te rijmen met de regel uit het vers. In de volgende impressie
zal ik niet alleen staan: een in de wei hollend paard maakt een eenzame indruk.
Verlatenheid ligt voor mij rond het oude witte paard in de wei. Ontbreekt de ruiter?
Weet het zijn weg niet? Loopt het zomaar rond? Tegen de achtergrond van de drie
bomen, die blijkbaar verlaten, want als groep ópvallend in het landschap staan. Kan
nu de dichter het beeld van het paard uit de Apokalyps zelf niet als een apokalyptisch
teken gebruikt hebben? Verlatenheid suggererend, afwezigheid ook van elke
heerlijkheid, glorierijk koningschap? Het landschap wordt er dreigender door, het
bijna-niets van de gezochte ook. Het koningschap van de gezochte werpt alleen een
schaduw achteruit.

VII
Voor de lezer die op de tekens let, krijgt de beschrijving van de tocht door de Wijze
een meer dan anekdotisch karakter: de dubbelzinnige situatie waarin hij blijkens het
derde deel van het gedicht is komen te verkeren en die hem tot de vraag brengt: ‘were
we led all that way for Birth or Death?’ was voor de lezer te verwachten in de
dubbelzinnigheid van de reisroute; het eindpunt kondigt zich aan in de wegwijzers.
De tekens wijzen vooruit naar het door de Wijzen ‘behaalde’ einddoel, als in het
derde deel verwoord. Hij, de Wijze, had altijd gedacht dat geboorte en dood twee
verschillende zaken waren. Hij weet nu beter. De lezer wist bij aandachtige lezing
al tevoren beter. De geboorte die dood is, is al op de route aanwezig: het nieuwe
landschap van het tweede deel blijkt een geheel ander karakter te heb-
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ben. Het is niet dood als de wereld van het eerste deel; het is leven en dood,
vernieuwing en vernietiging tegelijkertijd, en daardoor wreder. Ook hierom wreder:
het beantwoordt niet aan de rechtlijnige wijze van voorstellen waarin alle zaken
scherp gescheiden zijn. De werkelijke vervreemding door de reis veroorzaakt, zet
pas in in het tweede deel, en is ook aanwezig in de laatste reis, die de sprekende
Wijze nu nog aan het maken is: in eigen land, thuis, waar hij vreemdeling geworden
is niet doordat het ‘thuis’ dubbelzinnig geworden is, maar hij zelf, die geboren is en
stervende, afstervende werd.
Het is niet zo moeilijk, van de persoonlijke zin (voor de Wijze) van het verhaalde
te komen tot de algemene zin, niet voor de lezers (die moeten hun eigen toepassingen
er maar uithalen), maar datgene waaraan uiteindelijk in het vers gestalte is gegeven:
het geloof als reis, de gelovige als blijvende vreemdeling. Het vreemdelingschap als
enige bestaansmogelijkheid voor de gelovige is oergegeven uit de bijbel. Niet toevallig
ben ik dit stuk met de eerste reiziger, Abraham, begonnen. Van dat oergegeven, die
mythe, mag men wel zeggen, heeft Eliot in zijn ‘Journey of the Magi’ een beeld
gegeven, door een gedramatiseerde monoloog te schrijven, uiterst concreet - alles
lijkt zichtbaar en tastbaar te worden - maar ook in een dergelijke vormgeving, in een
zo eigen samenhang van de gebeurtenissen uit het concrete verhaal, dat onder de
monoloog of er achter het boven-actuele van het gebeuren zichtbaar wordt: in het
vers komen verleden en toekomst samen; in de ene geschiedenis krijgen talrijke
tegelijkertijd en/of opnieuw gestalte. Het gelijk dat bisschop Andrewes voor de ene
plaats uit vele hoeken van de bijbel krijgt, stroomt voor de lezer van het gedicht uit
vele plaatsen van bijbel en geschiedenis op dit ene gedicht toe. (Dat men ertoe kan
komen, in het vers zelfs het gelijk voor de geestelijke reis, die de ‘donkere nacht’
van Joannes van het Kruis is, te zien, lijkt mij niet onmogelijk.)

VIII
Als een van de centrale problemen van Eliots werk wordt gezien dat van de tijd.
Ermee samen hangt het probleem

Kees Fens, Tussentijds

46
van de plaats. Nu en hier bestaan niet. Het heden lost zich op in herinnering aan het
verleden en in verlangen naar de toekomst. Traditie geeft betekenis aan de tijd, en
de plaatsof streekcultuur sluit een deel van de natuur in en maakt dat tot hier. Ik
geloof niet dat je te veel zegt, als je beweert dat Eliots visie op de tijd poëzie voor
hem tot een noodzaak maakt: mogelijkheid tot fixatie. Die visie heeft mede de aard
van de poëzie bepaald, met name de verhouding daarvan tot de traditie en het
individuele talent, de persoonlijkheid van de dichter. Het boeiende nu van ‘Journey
of the Magi’ is dat de Wijzen door hun op reis gaan en de gevolgen van de tocht
komen te leven buiten Eliots eigen dierbare leer: zij raken los van de traditie en
blijven er los van, los ook van hun cultuur - ‘no longer at ease here, in the old
dispensation’ - ze komen tussen herinnering en verlangen, tussen gisteren en morgen
terecht, in die tussentijd en die tussenstaat van waaruit veel figuren van Eliot spreken
en die bijna programmatisch zijn aangeduid in de eerste woorden van The waste
land: ‘April is the cruellest month’. In die tussentijd die een leegte is, verkeert ook
de Wijze van het gedicht, veroordeeld tot de reis en daarmee tot de dood, wachtend
op de laatste dood. Maar in die tussentijd is hij zonder vrees, in tegenstelling tot
Simeon uit ‘A song for Simeon’, het tweede van de Ariel poems. De Wijze accepteert
zijn situatie, Simeon bidt om verlossing eruit: hij durft de dodelijke consequenties
van de hergeboorte niet aan; de paradox van het christendom: kruisbomen in een
lieflijk landschap, is te veel voor hem.

IX
De naam Dante heb ik in dit stuk niet genoemd. Hoe groot de invloed van deze dichter
op Eliot is geweest, kan bekend heten. Ook bij het hier besproken reisgedicht wordt
men herinnerd aan dat universele reisvers dat de Divina comedia is. Waarbij men
dan kan bedenken - ik geloof daarmee niet te veel te zeggen - dat de dichter zijn
Wijze in het vagevuur - die plaats tussen gisteren en morgen - laat eindigen en dat
het vagevuur, de maand april uit het hiernamaals, begint bij de inzet van het tweede
deel. Het
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zal in deze niet toevallig zijn dat het begin van de Purgatorio en de eerste regels van
het tweede deel van Eliots vers in sfeer van bevrijdheid en nieuwheid zo veel op
elkaar lijken.

X
Ter afsluiting: een begeleiding door de dichter zelf van de Wijze lijkt het volgende
fragment uit het derde deel van ‘East Coker’ uit Four quartets. Het zou ter
aanmoediging van en verklaring aan de Wijze van diens staat van leegte geschreven
kunnen zijn:
In order to arrive at what you do not know
You must go by a way which is the way of ignorance.
In order to possess what you do not possess
You must go by the way of dispossession.
In order to arrive at what you are not
You must go through the way in which you are not
And what you do not know is the only thing you know
And what you own is what you do not own
And where you are is where you are not.

Eindnoten:
1 Geciteerd bij dr. J. Kamerbeek jr., Steeds gaat het vers een eigen weg, Assen, 1967.
2 Merlyn IV, 5, september 1966.
3 Lancelot Andrewes, Sermons, selected and edited with a introduction by G.M. Story, Oxford,
1967.
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Tussen boek en dood
De eerste zin van Graham Greene's autobiografie A sort of life1 lijkt een vrije vertaling
van twee regels uit een vroeger door hem geciteerd gedicht van A.E. (het op zo
merkwaardige wijze ontstane pseudoniem van de Ierse dichter George William
Russell). Greene begint zo: ‘Als ik het had geweten, de hele toekomst had aldoor
langs de straten van Berkhamstead gelegen’. En zijn uit 1947 prachtige essay The
lost childhood2 sluit hij af met de genoemde versregels:
In the lost boyhood of Judas
Christ was betrayed.

Op de tweede bladzijde zegt hij hetzelfde nog dwingender: ‘Hier in Berkhamstead
lag de eerste matrijs, waarvan de vorm eindeloos gereproduceerd moest worden’.
Na die beginzin zou je een minutieuze poging tot reconstructie verwachten van de
jeugd, de ‘temps perdu’ waarin dan op kiemcelgrootte de romanschrijver Graham
Greene aanwezig moet zijn. Maar hij schrijft, op vaak briljante wijze, het verhaal
van de eerste dertig jaar van zijn leven, van eerste herinnering tot aan het gevoel van
mislukking na publikatie van zijn eerste belangrijke werk.
Greene's opvatting lijkt naturalistisch. Zo streng dogmatisch is ze, geloof ik, niet.
Ik geloof ook, dat je meer van een persoonlijke dan van algemeen geldige opvattingen
moet spreken - de persoonlijke ervaring is oorsprong van de opvatting. En ervaring
en opvatting zijn die van de
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romanschrijver Graham Greene, al presenteert hij ze niet als zodanig. De vraag is
trouwens, of hij er zich van bewust is, zijn levensopvattingen naar een sluitende
romanleer gemodelleerd te hebben. Greene is een auteur die in romanvormen denkt,
ook als hij meent met levensvormen bezig te zijn.
In The lost childhood noemt hij de periode van de jeugd - ongeveer tot het
veertiende jaar - een wildernis. Je reist erin zonder kaarten. Maar dan ineens is er
een weg gebaand en die moet je gaan volgen. Uit de wildernis en op die weg kom
je door je lectuur, of kwam Greene door zijn lectuur. Geen periode waarin het boek
sterker inwerkt dan in de jeugd. In zijn autobiografie komt hij op zijn ervaringen als
beginnend lezer uiteraard terug, maar nieuwe ideeen en feiten worden niet vermeld.
In elk geval: daar staat een kast met boeken en dat is een kast met mogelijkheden
voor je verdere leven. Je toekomst staat op de planken om je heen: je werkkring, je
geluk en je ongeluk en tenslotte je wijze van sterven. Want, zegt Greene, wij kiezen
evenzeer onze dood als wij onze baan kiezen. Greene's toekomst stond voor hem
vast na lezing van The viper of Milan van Majorie Bowen. Hij zou schrijver worden
en dat niet alleen: hij ontdekte hier ook zijn levensleer: de vloek die op succes rust,
de mislukking die altijd moet volgen; succes blijkt slechts uitstel van executie. Slagen
leidt nooit tot een definitief resultaat. Had hij Majorie Bowens boek nooit in handen
gekregen, was hij bij een ander boek van de velen blijven steken, zijn toekomst zou
een andere zijn geweest. En zijn dood evenzeer.
Ik vind The lost childhood het indrukwekkendste dat ik ooit door een volwassene
over zijn kinderlectuur geschreven heb gezien. Maar ik vind het uit 1947 daterende
essay ook zeer bedrieglijk. De romanschrijver Greene heeft een magnifiek sluitend
verhaal over kind en boek geschreven. De romancier loopt hier, dunkt mij, de essayist
voor de voeten. De zaak sluit te goed, even goed als een romanverhaal, zoals Greene's
autobiografie evenzeer als een roman sluit, al loopt ze niet van jeugd naar dood, maar
van jeugd naar eerste mislukking, maar - en daar verraadt Greene zich helemaal - de
mislukking ziet hij, blijkens het
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inleidende stuk bij de autobiografie, als een soort dood. Een knappe vondst ... van
een romanschrijver. Het leven als door Greene gezien, is een magnifieke plot: het
leven beschrijft een cirkel: begin- en eindpunt (als we als beginpunt kiezen het
ogenblik dat de weg in of uit de wildernis zich voor het eerst voordoet) vallen samen.
Je krijgt de dood die je ooit gekozen hebt. Sterker nog: in je leven gaat het boek dat
je ooit las, in vervulling. Meer literair kan het nauwelijks. Dat een romancier met
een dergelijk sluitend wereldbeeld werkt, is natuurlijk, binnen de traditionele
opvattingen over de roman dan. Het boeiende en enigszins griezelige is, dat Greene's
wereldbeeld naar dat romanbeeld gevormd is. Hij moge zijn autobiografie A sort of
life noemen, ze had, gezien de opzet toch beter ‘My life’ kunnen heten. Zijn
autobiografie speelt evenzeer in Greeneland als zijn romans. Het opvallende is, dat
een auteur van een dergelijke scherpzinnigheid het zelfbedrog in zijn zelfbeschrijving
niet ontdekt. Het boek lijkt argeloos voort te gaan, gewoon de toevallige lijn van de
persoonlijke geschiedenis volgend, maar het beschrijft een even fraaie cirkel als een
roman en, als bij de beste romanplot, sluit alles als een bus.
Het is boeiend, maar ook een beetje griezelig en wel hierom: Greene is bekeerling.
Van zijn bekeringsgeschiedenis schrijft hij in de autobiografie slechts de uiterlijke
zaken op: het contact met de priester, en, heel beknopt, maar daardoor ook heel
treffend, zijn doop. Zo uitvoerig als hij ingaat op zijn verveling, die een vorm van
levenswalg is, en op de uiterlijke en innerlijke oorzaken daarvan, zo weinig zegt hij
over zijn geloof. In feite nauwelijks iets. De overgang tot het katholicisme vanuit
wat hij noemt een dogmatisch atheïsme, lijkt geruisloos te verlopen. Greene's
‘romantechnische’ levensopvatting kennend, komt men in de verleiding, zijn bekering
als een moeiteloze te zien, want, vanuit die opvattingen, leidend tot een
vanzelfsprekendheid; een alles richtende en leidende God, die als een groot schrijver
de roman van het leven ontwerpt en vanuit wiens visie elk leven sluit als een cirkel,
past geheel in deze levensconceptie, maakt haar als het ware onaanvechtbaar. Op
bladzijde 51 van de autobiografie citeert Greene een
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zin uit een van zijn jeugdboeken, The brethren, een boek over de kruistochten. De
zin is hem zijn hele leven in de geest gebleven en dat lijkt niet toevallig: ‘So they
went, talking earnestly of all things, but save in God, finding no hope at all’. Ze gaan
hun levensweg met mislukking, men kan ook zeggen, dood in het verschiet, maar
veilig in Gods hand.
Greene vertelt vrij uitvoerig en met vaak heel bijzondere details over zijn jeugd.
Drie aspecten lijken het belangrijkst: hang naar avontuur, het verlangen risico's en
onveiligheid te zoeken, afkeer van het geregelde leven, welke afkeer resulteert in
eindeloze verveling. Die verveling zal zich, in verschillende graden van hevigheid,
in zijn leven blijven herhalen. Vanuit die verveling laat zich praktisch het hele patroon
van dit leven verklaren. Ze begint, tegelijk - uiteraard - met de hang naar avontuur,
als de eerste periode van de jeugd, de wildernistijd, zal ik maar zeggen, waarin boeken
nog alles kunnen betekenen, voorbij is. De verbeelding moet nu met eigen middelen
gevoed worden. De omringende werkelijkheid wordt als een vervelende ervaren; er
zal in avontuur een eigen werkelijkheid geschapen moeten worden. Dat zal de
opwinding van het risico mee gaan brengen. Risico, en niet van onschuldige aard,
maar al gauw een op leven en dood, wordt genomen. En hier al wordt het uiteinde
zichtbaar: de dood, de enige die, na de jeugd, de verveling kan opheffen. Tussen de
twee bergen - jeugd en dood - ligt het laagland van het leven. Dat er ook al in de
jeugd een enkele keer met zelfmoordgedachten wordt gespeeld, is niet toevallig.
In dat laagland nu krijgt het schrijverschap ineens een heel belangrijke taak: het
is een geestelijk werk met uiterste risico's en avontuur, en het stelt in staat een
autonome wereld te scheppen. Het boek eindigt in het succes van de voltooiing van
het eerste werk en in het succes dat gevonden wordt in de bevestiging van het
schrijverschap. Maar de mislukking wordt niet alleen verwacht, maar in feite verhoopt;
Greene rekent er niet alleen op, hij kan er eigenlijk niet buiten. In de steeds herhaalde
scheppingen van romans verdrijft hij de verveling en haalt hij de dood elke keer naar
zich toe. Schrijven is een steeds herhaald

Kees Fens, Tussentijds

52
levensproces: geboeidheid (laat zich met de vroege jeugd vereenzelvigen), avontuur
en risico, succes (dat onrustig maakt als de verveling) en de mislukking, waarin de
dood zich voltrekt. De verveling van het gebied tussen jeugd en dood tracht hij
ongedaan te maken in gecomprimeerde levensprocessen die schrijfprocessen zijn.
Maar, en aan die indruk ontkomt men niet, de schrijver volbrengt zijn grootste
krachttoer door het leven zelf naar dat schrijven te modelleren. Zijn autobiografie is
onvermijdelijk een blik achterwaarts, maar er is er maar één die kijkt: de
romanschrijver Greene, die er vanuit zijn ervaringen als schrijver en vanuit de
werkelijkheid van de roman in geslaagd is zijn leven een meer dan toevallige gestalte
te geven: als in The lost childhood past ook in deze autobiografie alles. A sort of life
is het levensverhaal van een romanschrijver gemaakt door een romanschrijver, met
de op de tweede bladzijde zeker niet als pure anekdote vermelde geschiedenis van
de tuin bij het ouderlijk huis, die aan een oude begraafplaats grenst en waar de tuinman
nu en dan schedels naar boven brengt.
Niet alleen de lievelingsschrijvers uit zijn jeugd, maar ook de latere auteurs van
Greene's voorkeur komen uitvoerig ter sprake. Heel groot is de bewondering geweest
voor de dichter Robert Browning, voorkeursdichter ook van Greene's vader. Als hij
- schrijft hij - een motto voor al zijn romans zou moeten kiezen, zouden het de
volgende regels van Browning zijn:
‘Our interest's on the dangerous edge of things.
The honest thief, the tender murderer,
The superstitious atheist, demi-rep
That loves and saves her soul in new French Books We watch while these in equilibrium keep
The giddy line midway’.

En een betere karakteristiek voor vele van Greene's romanfiguren - ook voor hun
soms bijna sentimentele trekken - is moeilijk denkbaar. Wat zijn essays al uitwezen,
wordt ook door de autobiografie bewezen: de kwaliteiten van vele passages niet te
na gesproken (een uitstekend stuk
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over zijn werkzaamheden bij The Times, vaak heel geestige stukken in het
jeugdgedeelte, de veelal zeer spitse humor, die ook in de dialogen uit zijn romans
zo vaak treft), Greene is op zijn best als hij over schrijvers en het schrijven schrijft.
Een uitstekende alinea is die waarin hij over de noodzaak van het vergeten voor de
romancier schrijft. (Greene is, ook in zijn beginfase, geen auteur van autobiografische
romans geweest, hetgeen bij zijn instelling ten opzichte van de werkelijkheid niet
toevallig is. Had hij autobiografisch materiaal gebruikt, dan ontdekte hij dat pas na
voltooiing van het boek.) Met een prachtige opmerking sluit hij de passage over het
vergeten af: ‘Misschien heeft de romancier een groter vermogen tot vergeten dan
anderen - hij moet vergeten, wil hij niet onvruchtbaar worden. Wat hij vergeet, is de
kunstmest voor zijn verbeelding’.
Zulke formuleringen zijn niet zeldzaam. Zo schrijft hij enkele bladzijden verder:
‘Er zit een ijssplinter in het hart van elke schrijver’. En elders vergelijkt hij de
romanschrijver met de spion: hij tracht alles te zien en te weten te komen, waagt heel
veel en maakt alles ondergeschikt aan de literatuur. Enfin, op het schrijven en het
schrijverschap laat zich bijna alles in de autobiografie terugvoeren. Greene is zozeer
schrijver geworden, dat hij zich alleen nog met zichzelf als romanschrijver kan
bezighouden. En met welke zorgvuldigheid en groot raffinement zijn die
formuleringen geschreven. Gaat men erop letten, dan geeft haast elke zin verrassingen
in het proza te zien, het begin van hoofdstuk tien bijvoorbeeld: ‘I was earning nothing
and learning very little on The Journal’. Over eigen werk vertelt hij veel, al loopt
het boek tot de verschijning van Stamboul train; latere romans brengt hij geregeld
ter sprake, en vaak niet zonder veel zelfkritiek. Al is Greene incidenteel als criticus
opgetreden, wat in de Collected essays bij elkaar staat en wat hij in A sort of life over
eigen werk en dat van anderen zegt, bewijst hoe scherpzinnig en hoe vakkundig - op
de hoogte van de mogelijkheden van het vak - hij als criticus is. Daan van der Vat,
die Greene de grootste Engelse romancier van de twintigste eeuw vindt, schreef over
deze autobiografie onder de titel ‘Als engelen schrij-
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ven konden ...’, waarmee hij Greene's proza een moeilijk te controleren hemelse
grootheid toekent. Groot is het proza zeker; als alle groot proza stimuleert het tot
schrijven, al zal het resultaat bij de gestimuleerde dan tot nederigheid dwingen. Maar
ook van wat hij schrijft kunnen romanciers heel veel leren.
In zijn inleidend stuk schrijft Greene over de mode onder zijn tijdgenoten,
gebeurtenissen uit hun verleden ironisch te beschrijven. ‘“Kijk, hoe absurd ik in mijn
jeugd was”, voorkomt wrede kritiek, maar het vervalst geschiedenis’. Alle
romantechnische omvorming, waarover boven gesproken, daargelaten: Greene's
eerlijkheid is voorbeeldig, en dat vooral voor sommige Nederlandse auteurs. Als
romancier heeft Greene van de kerkelijke autoriteiten erg veel te lijden gehad.
Nederland is vermoedelijk vergeten, dat een vertaling van zijn The power and the
glory na de oorlog niet bij een katholieke uitgever kon verschijnen. Deze roman was
in 1950 door het Heilige Officie veroordeeld; kardinaal Pizzardo liet bij monde van
kardinaal Griffin om wijzigingen in het boek verzoeken. Greene weigerde natuurlijk.
Heel geestig wikkelt hij het verslag over deze voor hem toch pijnlijke gebeurtenis
af, zonder te komen tot de gemakkelijke ridiculiseringen, die dan tegenwoordig
gebruikelijk zijn. Bijna indrukwekkend is een passage in de ‘Introduction’ die de
onlangs verschenen herdruk van het boek3 meekreeg. Greene komt daar op de kwestie
terug (in de inleidingen bij de andere delen herhaalt hij, juist als hier, nogal eens
passages uit de autobiografie). Hij schrijft dan: ‘De prijs voor de vrijheid, zelfs binnen
een Kerk, is eeuwige waakzaamheid, maar ik vraag me af, of een van de totalitaire
staten links of rechts, waarmee de Kerk van Rome dikwijls wordt vergeleken, mij
zo hoffelijk zou hebben behandeld, toen ik weigerde het boek te herzien, om de
casuïstische reden dat het copyright in handen van mijn uitgevers was.’
En dat wordt neergeschreven door een man die, naar men uit A sort of life toch
wel kan besluiten, gerekend moet worden tot wat hij zelf in een prachtige omschrijving
noemt: het vreemdelingenlegioen van de Kerk, dat ‘vecht

Kees Fens, Tussentijds

55
voor een stad waarvan (zij) niet langer volledige burgers zijn’.

Eindnoten:
1 Londen, 1971.
2 In Collected essays, Londen, 1969.
3 Verschenen als nummer vijf van ‘The collected edition’, Londen, 1971.
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Het woord is woord geworden
In de fraaie bloemlezing O Bojan, du Nachtigall der alten Zeit, Sieben Jahrhunderte
altrussische Literatur1 is ook een fragment van de uit de twaalfde eeuw daterende
zogenaamde Nestor Kroniek opgenomen: de geschiedenis van Vladimir, grootvorst
van Kiew; hij regeerde van 980 tot 1015. Het eerste deel van het verhaal speelt in
986. Vladimir die als een wijs vorst bekend staat, is nog heiden. Hij krijgt
vertegenwoordigers op bezoek van de belangrijkste godsdiensten die hem allen tot
hun leer trachten over te halen: mohammedanen, joden, leden van de kerk van Rome
en van de kerk van Byzantium. Men kan zeggen - nu loop ik enigszins op mijn
interpretatie van het verhaal vooruit - hij krijgt de theologen op bezoek. Uiteraard
prijzen allen hun leer als de enig juiste aan. Gezegd moet worden dat de monnik
Nestor, die het verhaal in zijn kroniek opnam en er wellicht aan schaafde, al bij
voorbaat in drie gevallen de kansen minimaliseerde door de weergave van de leer.
De Grieken alleen mogen de rijkdom van hun leer voor de voeten van de vorst
neerleggen.
Het tweede deel van de geschiedenis speelt een jaar later. Vladimir roep de Bojaren
en de oudsten van de stad bijeen en zegt tegen hen: ‘De Bulgaren zijn bij mij gekomen
en zeiden: Neem ons geloof aan. Toen kwamen de Romeinen en roemden hun geloof.
Vervolgens kwamen de Joden en tenslotte de Grieken. Die hekelden alle godsdiensten
maar prezen die van henzelf uitermate.’ Volgt een korte samenvatting van de leer,
die uitzicht geeft op een eeuwig leven. En dan vraagt de vorst: ‘Voor wie wilt u zich
nu uit-
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spreken?’ Uit hun reactie blijkt dat de wijze mannen echte wijze mannen zijn want
zij zeggen: ‘U weet zelf, dat niemand eigen zaken hekelt; integendeel, hij prijst ze.
Als u het grondig wilt uitzoeken, staan daarvoor mannen tot uw beschikking. Zend
hen uit, om de godsdienst van ieder van hen te bestuderen en te zien hoe ieder God
dient.’ Tien mannen worden uitgekozen. Bij hun terugkeer geven zij een verslag, dat
aldus besluit: ‘Tenslotte kwamen we bij de Grieken. Zij brachten ons in de plaatsen
waar zij hun God dienen, en wij wisten niet of wij in de hemel of op aarde waren:
want op aarde hebben wij zo iets nog niet eerder beleefd en een zo wonderbaarlijk
gebeuren niet gezien; het is onmogelijk dat alles te beschrijven. Maar één ding weten
wij: met die mensen, daar is God mee; hun godsdienst staat boven die van alle andere
volkeren. Zo iets moois kunnen wij niet vergeten; want niemand, die ooit het zoete
geproefd heeft, smaakt daarna nog het bittere. Daarom willen ook wij hier in Rusland
niet langer anders leven.’ En het verhaal sluit af met de bijbelse vraag van Vladimir:
‘Waar kunnen wij ons laten dopen?’
De theologen brengen niet tot het geloof; leerstellige redeneringen overtuigen niet;
ervaring van de liturgie - of in dit geval zelfs het horen van de ervaring - doet om
het doopsel vragen. De verspieders, die, blijkens hun woorden, op de aarde in de
hemel keken, vertellen, om het bijbels te zeggen, wat ze gezien en gehoord hebben.
Het verhaal is uiteraard meer parabel dan historie: de kern van de orthodoxe liturgie
- een hemelse liturgie op aarde - is erin gegeven en de strekking ervan is, dunkt mij,
dat aanbidden beter en overtuigender is dan theologiseren. En het is niet toevallig
dat Timothy Ware, wanneer hij in zijn boek The orthodox church2 begint te spreken
over de liturgie, hij met een gecomprimeerde en enigszins afwijkende samenvatting
van het verhaal over Vladimir inzet. De omschrijving ‘een hemelse liturgie op aarde’
kon nog iets exacter. Je zou het misschien het best zo kunnen formuleren: de liturgie
op aarde is de ikoon van de hemelse liturgie, zoals Byzantium, de stad, een ikoon
was van het hemels Jeruzalem en de bijbel een verbale ikoon is. En zij alle kunnen
verwijzende ikonen zijn, door het ver-
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schijnen van de eerste ikoon: Christus: de zichtbare gestalte van de Onwaarneembare.
Van de incarnatie, de zichbaarwording van de Onzienbare is in de
bewonderenswaardige oosterse theologie alles afgeleid; zij laat zich schematiseren
tot het letterteken ‘V’: ze begint ‘al so hoghe, al so ver’; de incarnatie ligt aan het
einde van de dalende lijn en vandaar uit wordt onmiddellijk weer omhooggegaan;
de aarde ligt in het raakpunt van twee ‘hemelse’ lijnen: die van vóór en die van na
de menswording. Bij het loslaten van deze theologie zou de liturgie een vals ornament
worden; de liturgie zou slechts losgelaten kunnen worden op het ogenblik dat de
theologische opvattingen totaal zouden veranderen. De liturgie is een voortdurende
zichtbaarmaking van de theologie, zoals trouwens de eenvoudigste ikoon dat ook is.
Zichtbaarmaking èn herinnering en daardoor stabilisering. Deze liturgie, en dat zou
wel eens haar kracht kunnen zijn, verwijst naar een verleden en naar een toekomst;
zij is de eredienst van de tussentijd, van de tijdelijke woonplaats; zij is de uitdrukking
van het geloof dat een visie niet zonder visioen kan.
Nestors verhaal is even knap geconstrueerd als mooi. Het eeuwig leven is de
afsluiting van het betoog van de Grieken; zij eindigen met verwijzingen naar hemel
en hel. En wat vinden de spionnen? Dat de hemel al begonnen is op aarde. Alles is
gericht op de climax. Het verhaal raakt bij mij lagen die zich moeilijk verwoorden
laten. In de bundel met de weinig opwindende titel Over het uittrekken van een broek
van Gerrit Krol staat het volgende versje, dat als meer moderne gedichten eerder een
notitie voor een nooit te schrijven gedicht is:
Over de bossen bij Hooghalen - dat is ook iets waar je niet over schrijven kan tenminste niet
als je er geweest bent.
(Over de kracht van de weemoed)

Over hetgeen het diepst indruk gemaakt heeft, spreek je het moeilijkst, want de
ervaring heeft zich gemengd met de
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verlammende weemoed, die zeer sterk is. Het wonderbaarlijke bouwsel van de
‘iconologie’ is een van de indrukwekkendste voortbrengselen van het christendom.3
Bij denken en spreken erover gaat echter de kracht van de weemoed werken, niet
alleen omdat deze hele structuur bijna te mooi is om waar te zijn, en ook niet omdat
de ervaring zich moeilijk laat overbrengen, ook al gezien het onderwerp (kom
trouwens bij velen maar eens aan met bossen, al of niet bij Hooghalen), maar vooral
omdat een dergelijke theologie en liturgie je op eigen verscheurdheid kunnen
attenderen. Met moeite houd je voorlopig de delen nog bijeen. Daar is die liturgie,
waarin geen woord alleen zichzelf betekent, maar altijd verwijst (de bijbel is als een
beek waarin je kijkt, en weerspiegeld zie je niet je eigen gezicht, maar God), waarin
een voortdurende verbondenheid met een verleden tot uitdrukking wordt gebracht
en die zonder een gerichtheid op een ongrijpbaar later ondenkbaar is.
En daar is aan de andere kant een cultuur, waarin bijna alles - de rol van het boek,
de literatuur, de opvattingen over het woord en de taal - dwars stoot op de aard van
de cultus van het Bijbelboek en van de gelijksoortige liturgische cultus en de plaats
van verleden en toekomst in beide. In zijn boek Feast of fools4 (boek dat meer wild
dan wetenschappelijk is, maar in sommige opzichten toch wel erg stimulerend en in
enkele grondideeën, die rationaliseringen moeten zijn van bij de schrijver levende
verlangens, toch belangrijk) citeert Harvey Cox de historicus Lynn White jr. die durft
te stellen (en als hij gelijk heeft vallen er vele slachtoffers): ‘De nieuwe wereld waarin
we leven lijkt zo weinig op het verleden, zelfs het verleden dat dicht bij ons staat,
dat we, naamate we verzadigd zijn door de culturele westerse traditie, ongeschikt
zijn om een heldere kijk te hebben op onze actuele situatie en op constructieve wijze
erover te denken. Hoe beter we opgevoed zijn, des te meer zijn we toegerast om te
leven in een wereld die niet langer bestaat.’ (Cox zelf is het overigens met deze
uitspraak radikaal oneens; daar zijn boek voor een groot deel over de feestelijkheid
handelt en feestelijkheid niet zonder geschiedenis bestaat, kan hij niet buiten zingeving
van het verleden om.)
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De bekoring, bij sommigen misschien de verlamming door het verleden blijft en kan
tot een sterk dualisme leiden. Misschien heeft het verleden te lang geleefd. Een recent
boek kan het laatste bewijzen. Onder de titel Lofzangen der latijnse kerk5 publiceerde
F. van der Meer een uitvoerige bloemlezing van de oude latijnse liturgische hymnen
met een vertaling die niet een liturgisch gebruik beoogt maar alleen de doorgaans
niet zo goede verstaander wil helpen met een zo letterlijk mogelijke weergave. Een
deel van deze hymnen is tot voor kort in alle kloosterkerken gezongen. Ze zijn, met
name de Ambrosianen, van een verbluffende eenvoud, schijnbaar dan, want de
structuur ervan is vaak heel geraffineerd. De vertalingen ervan zijn voor mij op veel
plaatsen even verhelderend als verduisterend geweest. Wat het eerste betreft: talrijke
plaatsen zijn mij nu pas voor het eerst duidelijk geworden. Maar de vertaling had
ook een ander effect: ze verduisterde, niet de fraaiheid van deze hymnen, maar wel
de liturgische functie ervan: ineens werd in het Nederlands voor mij een wereld
opengesteld die even bewonderenswaardig is als - ten dele dan - onbewoonbaar,
onbeleefbaar. En met opzet heb ik de woorden verhelderen en verduisteren gebruikt,
gezien het boeiend spel met licht en donker dat in deze hymnen gespeeld wordt, licht
dat vele symbolische lagen krijgt, - het donker niet minder. Maar voor deze vollading
met symbolen is ervaring van het natuurlijk gebeuren een eerste vereiste. Welnu:
onze licht- en donkerervaringen zijn in geen enkel opzicht vergelijkbaar met die van
de oude christenen; ze laten zich dus ook nauwelijks nog met zinnebeelden laden.
Verduidelijken leidde tot verduisteren. Op zo'n moment besef je hoe gemakkelijk
deze hymnen, gezongen in hun oorspronkelijke taal, tot wat Cornelis Verhoeven
noemt ‘heilige ruis’ zijn geworden. Zij resulteerden in iets religieus, als ik het zo
vaag mag zeggen, de woorden waren, om met Nijhoff te spreken, losgezongen van
hun betekenis, er was alleen nog een broksgewijze taal, die zachtere betekenis had
dan in werkelijkheid en die de verbeelding alle kansen gaf, maar de liefhebber van
de letter nauwelijks mogelijkheden. Van heilige ruis zijn de hymnen duidelijke taal
geworden: en voor je ligt een vreemde
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wereld, die zich wel door je laat toeëigenen, op voorwaarde dat je een beeldengalerij
binnengaat die heel ver buiten je dagelijkse leefmilieu ligt en daarmee ook geen enkel
contact onderhoudt. Maar, ten overvloede wellicht: de hymnen zijn onvergelijkelijk
mooi en wie ze kent en aan wie ze dierbaar zijn, mag van mij knarsetanden bij teksten
en melodieën die hem nu ter verheffing van zijn hart worden gegeven.
Alweer met opzet heb ik de uitdrukkingen ‘heilige ruis’ en ‘liefhebber van de
letter’ gebruikt, niet alleen omdat ik daardoor enigszins in de buurt van mijn
onderwerp kom, maar omdat de huidige liturgie er niet in geslaagd is het midden
tussen die twee, dat het gelukkige midden is, te vinden, het midden ook, waarin de
zo belangrijke verbeelding kan werken. En met verbeelding bedoel ik niet de pure
fantasie, maar het menselijk vermogen tot inleving en uitbreiding en emotionele
verwerking van het gegevene. En, het moet gezegd: in de huidige liturgie is de
verbeelding lamgelegd tengevolge van een verbalisme zonder weerga en een
bewustzijnsbenadrukking die tot bewustzijnsverenging heeft geleid. We zijn iets met
de liturgie gaan willen. En dat is niet alleen erg, het is ook een moord.
Maar laat ik nog een keer terugvallen op het verhaal van de verspieders.
Verondersteld dat er nog heidense koningen zijn met honger naar een ware godsdienst
en er zijn ook nog tien wijze mannen te vinden die die ware godsdienst - de combinatie
van deze twee woorden is van een uiterste gewaagdheid en verwaandheid
tegenwoordig - willen gaan zoeken. Verondersteld ze komen in Nederland en, al zal
het voor hen moeilijk zijn hun oren te sluiten voor al het getheologiseer - want op
elke straathoek wordt er wel iets verdedigd of aangevallen, al zal het maar het celibaat
zijn - ze slagen daar toch in en begeven zich ter kerke, waarbij ze uiteraard met een
bezoek aan één kerk niet kunnen volstaan. Het aardige van de geschiedenis van
Nestor is natuurlijk, dat zijn verspieders de taal van Byzantium helemaal niet
verstonden. Dat de verspieders met de boodschap, op de aarde in de hemel te zijn
geweest, bij de denkbeeldige vorst zullen terugkomen, lijkt een onmogelijkheid. Wat
zullen ze concluderen? Al zullen ze er niets van verstaan, ze moeten wel vaststellen,
dat er in de Nederlandse
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kerken verschrikkelijk veel gesproken wordt, en dat in een land dat als zo nuchter
en zwijgzaam de wereld doorgaat. Verondersteld dat een wervende tolk hen ook nog
voorlicht over het gesprokene, dan zullen ze na alles wat hun in een woord vooraf,
in de gebeden, de preek, in de voorbeden, in de tussenwoordjes, in de nagebeden en
in de slottoespraak (waartussen zich dan nog in de beste gevallen drie lezingen
bevinden) gezegd is, geen andere conclusie kunnen trekken dan dat wij een zeer
belerend volkje zijn, een volk ook dat er kennelijk steeds op uit is, ook zichzelf te
beleren, zichzelf, naar het lijkt, te overtuigen. Als de tien scherpzinnig zijn, moeten
zij, verondersteld dat ze ook nog verzeild raken in een latijnse hoogmis, wel
concluderen, dat daar vanuit een heel andere theologie wordt gewerkt en gebeden
dan in een groot aantal andere diensten en dat met name datgene wat het middelpunt
van die diensten lijkt te zijn, niet alleen voor verschillende opvattingen vatbaar is,
maar ook totaal verschillende perspectieven biedt. Wat hun zal opvallen, is de kaalheid
van de kerken, die ze wel in verband met het Hollandse landschap zullen brengen,
maar die ze dan toch in strijd moeten zien met het versierde leven dat door velen
buiten de kerken geleid wordt. En als de tien ook nog een bisschoppelijk museum
bezoeken, zullen ze niet zonder verbijstering constateren, dat veel vertegenwoordigers
van dat versierde leven kennelijk geïnspireerd zijn door wat daar in dat museum
hangt.
Maar al zal de taalbarrière veel moeilijkheden veroorzaken, de tien zullen
waarschijnlijk terugkomen met een volle mond aan vreemde woorden
(medemenselijkheid, bewoonbaar maken, een stuk gezamenlijke aanpak, een ander
stuk, het volk Gods onderweg), maar met een leeg hart en als ze echt wijs zijn, zullen
ze hun vorst meededelen, dat een religie die zo weinig feestelijkheid kent en je alleen
via het oor tracht te bereiken, wel een heel arme moet zijn. En als ze dan op het
verzoek van hun vorst enige van de door hen gehoorde gebeden moeten laten horen,
zullen de verrassingen niet uitblijven als de tolkencommissie gesteld zal worden voor
de taak de hier volgende onzin weer te geven (de tien hadden ook nog even een
jeugddienst bijgewoond):
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Laat ons bidden,
God,
wij hebben het brood gegeten
en van de wijn gedronken.
Zo hebben wij gemeenschap gewild
met het leven van Jezus.
Zo hebben wij onszelf vermengd,
op leven en dood,
met de hoop en de toekomst
van alle mensen.
Grote God,
maak deze heilige dromen wáár
en laat heel gauw
uw nieuwe aarde komen,
voorgoed.
Amen.

Attentie verdient de woordspeling ‘op leven en dood’, aangezien dat woordenoverspel
symptomatisch is voor heel veel liturgische gebeden die er tegenwoordig geschreven
worden, waarbij men, naar slechte literaire voorbeelden, dubbele lagen aanbrengt en
poogt de dagelijkse taal een dimensie meer te geven. Nog één voorbeeld van deze
taalprostitutie in het kerkportaal. Het hier volgende gebed staat in het officiële door
de Nederlandse Commissie voor Liturgie uitgegeven altaarmissaal. Het staat daar in
de afdeling die men, met het laatste latijn, genoemd heeft ‘Appendix ad
experimentum’. Het gebed is van een mij onbekende José Siersema, die met een
canon in dat missaal vertegenwoordigd is. Op grond van dat gebed moest deze José
verboden worden ooit één tekst voor een kerkdienst te schrijven. Dat is natuurlijk
zeer intolerant in een tijd waarin ieder wel eens gebeden of voorbeden van zich wil
geven en een canon schrijven vrijetijdsbesteding voor een lange winteravond is
geworden vanuit het misverstand dat gelijkheid van allen gelijkbegaafdheid van allen
insluit. Het gebed is bedoeld voor de kersttijd:
Heer,
een joods meisje hebt u gekozen
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tot moeder van uw zoon:
uit Israël hebt u ons een Verlosser gegeven wij hebben hem niet verdiend,
Hij is ons in de schoot gevallen.
Geef ons de kracht van uw geest
om Hem waar te maken,
- Hem waard te zijn.

Waarbij ik even opmerk, dat de auteur zijn spel met ‘waar’ en ‘waard’ vermoedelijk
van een zeer bijzondere klasse vindt. Maar ‘dat in de schoot gevallen’ heeft het record
van smakeloosheid en is te vergelijken met de voor cabaret bedoelde tekst die Michel
van der Plas dominee Okke Jager, aan wie de hink-stap-sprong in de kerktaal ook
niet vreemd is, op goede vrijdag in de mond heeft gelegd. Hij laat hem zijn toespraak
beginnen met de prachtige woorden: ‘Dames en heren, wij hebben aan Jezus Christus
een broertje dood’.
Waar komt het huidige verbalisme vandaan? De opvatting van de liturgie als
eredienst, van de tijd tussen het gekomen zijn en het komen, is in het Westen ook
eeuwen gangbaar geweest. Er was een verleden waarnaar met trots verwezen werd,
waarmee men zich verbonden wist, waaruit men nu nog leefde, moest leven en er
was een perspectief: de eeuwigheid hierna. Beide - verbondenheid achterwaarts en
voorwaarts - zijn essentieel voor de feestelijkheid, zoals Harvey Cox in het genoemde
boek overduidelijk laat zien. Het verleden en de verbondenheid ermee zijn nu op
zijn minst problematisch geworden. Zeg ik te veel met de vaststelling dat de persoon
van Jezus Christus teruggebracht is, in veel gevallen, tot zijn boodschap? Ik ben geen
exegeet, maar ik ontkom niet aan de indruk dat invloed van Bultmann hier meespreekt.
Wanneer men een historisch verhaal nog alleen als een zinnebeeldige inkleding van
een boodschap ziet, houdt men tenslotte enkele waarheden over. Bij lezing van enkele
boeken van Bultmann heb ik me nooit kunnen onttrekken aan de indruk van een
angst voor de aardsheid van het christendom, die ook een angst is voor de aarde zelf.
Het vlees en bloed van de incarnatie vervluchtigen tot woorden, die net de grond niet
raken.
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Het perspectief van een later leven is niet minder problematisch geworden. Tussen
die twee problematische zaken in ligt de liturgische dienst, bijna in een leegte, met
stukken erfenis uit de tijden toen het algemeen geloven anders was en die nu, voor
wie consequent wil zijn, uiterst archaïstisch aandoen, met vormen, die min of meer
gestroomlijnd uit diezelfde tijd stammen. Maar er zijn nog andere dingen. De idee
van de triomferende kerk mag verdwenen zijn, tot uitdrukking komt ook nog
nauwelijks het triomfantelijk gevoel over de grootheid en indrukwekkendheid van
het geloofsgegeven. Men ziet bij voorkeur het zwarte en durft naar het witte
nauwelijks meer kijken. Vervolgens (en dat lijkt mij niet minder een bewijs voor de
angst voor de aardsheid, merkwaardig juist die angst in een tijd dat de kerk zo aards,
zo op de wereld gericht wil zijn) is er de angst voor de zinnen, behalve dan die van
het gehoor. De bekende uitspraak: Waarvoor heb ik mijn zinnen gekregen als ze niet
geprikkeld mogen worden, laat zich ook in de kerk stellen, in het kerkgebouw dan.
Ik geloof dat dit alles samen (en wellicht zijn er nog andere te noemen: het verzet
tegen het ornament bijvoorbeeld onder dwang van een functionalisme, dat overigens
buiten de kerk al lang verlaten is, zie maar de kleding en de woninginrichting) oorzaak
is van de overbenadrukking die het woord, de verkondiging, in de kerk heeft gekregen.
Het woord is woord geworden. En dat heeft een ontzinnelijking van de liturgie
meegebracht. Het problematisch stellen van de verbondenheid met de historische
persoon Christus en het dubieus maken van een later leven in een hiernamaals, het
centraal stellen in het christendom van een boodschap die uit zinnebeeldige verhalen
is gedistilleerd, heeft die kerk op de wereld gericht. En wat kan zij anders doen in
de liturgie dan confronteren en zichzelf confronteren met de verkondiging van die
boodschap? En daar de inhoud van die boodschap op de wereld en de mensen is
gericht, kan het niet anders of men slaat aan het doceren en moraliseren, kortom aan
het preken. En ik hoef u niet te zeggen hoe zelfs in de gebeden altijd wel een kort
preekje is te vinden. De kerk is een heel volle boodschappenmand geworden.
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Het woord op die wijze gebruikt, brengt onvermijdelijk rationalisering met zich mee.
En bovendien: het tracht al gauw zich uitsluitend met het wezenlijke, althans datgene
wat het als het wezenlijke ziet, bezig te houden. Beide zaken hebben als gevolg dat
de overdracht van het christendom - als ik het zo even mag noemen - gericht wordt
op het bewustzijn alleen, met als consequentie dat de andere vermogens van de mens
- en dat zijn er nogal wat - uitgeschakeld dreigen te worden. De liturgie heeft het
hoofd topzwaar gemaakt en het hart leeg en de verbeelding stil.
Nu kan niemand lang in vol bewustzijn met iets leven, zeker niet met het wezenlijke
ervan. Activeren van het bewustzijn alleen en voortdurende confrontatie met het
wezenlijke binden niet. Er wordt, waar gehoor en verstand alleen aangesproken
worden, geen gelegenheid meer gegeven tot ‘houden van’ en ook daardoor zal de
band van gelovigen met kerk en liturgie steeds losser worden. Je kunt het ook zo
zeggen: door de ontzinnelijking is de liturgie een zo ernstige aangelegenheid
geworden, dat ze nog nauwelijks door de hele mens als ernstig is te nemen. Alweer:
het is merkwaardig, dat in een tijd waarin het woord ludiek al weer een
nietszeggendheid is geworden, maar waarin in elk geval de ‘homo ludens’ meer
kansen krijgt dan ooit, in de kerk voor diezelfde spelende mens geen plaats is.
In Ambrosius' hymne voor de morgenstond, beginnend met de regel ‘Splendor
paternae gloriae’ staat de volgende strofe:
Christusque noster sit cibus,
Potusque noster sit fides,
Laeti bibamus sobriam
Ebrietatem spiritus.

‘De geest van de nuchtere dronkenschap’ worden de laatste drie woorden vertaald.
In die regel moet resoneren het psalmvers Et calix meus inebrians quam praeclarus
est. De hymne is een soort dagprogramma, en de strofe laat zich ook met enige
vrijheid naar de eucharistie toe interpreteren,
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vrijheid die Ambrosius wel gewild zal hebben. Maar die geest van nuchtere
dronkenschap slaat in eerste instantie op het hele geloofsleven. Ik meen nu, dat we
tot onze grote schade die geest kwijt zijn: we verliezen en verlustigen ons niet meer
in de grootheid van het geloof, ook al doordat we de trots erop kwijt zijn. En de
liturgie geeft tot die verlustiging ook geen aanleiding meer, want de liturgiemakers
zijn er bang voor, zoals ze trouwens ook de moed tot trots kwijt zijn. Ik kan me best
indenken dat voor velen de praktijk van het christendom een weinig opbeurende
aangelegenheid is. Voor trots op wat gedaan wordt en is, is veelal weinig stof te
vinden. Maar wat gebeurd is bij de incarnatie, hetgeen geopenbaard is en hetgeen
komen zal, geeft toch nog redenen genoeg om je hart te verliezen, zonder je ogen te
sluiten natuurlijk, want er wordt gesproken van ‘nuchtere dronkenschap’. Hoe belerend
en moraliserend we geworden zijn, bewijst voor mij wat er zo al aan liederen gemaakt
en gezongen wordt: zij passen voor een groot deel in de woorddienst, ze zijn veelal
didactisch, erg verhalend, er wordt met twijfels gespeeld, men laat het zingende volk
zelfs zichzelf beleren door het zichzelf al zingend op allerlei dingen van zichzelf te
attenderen, maar hymnen zijn er onder die liederen zelden en uitzingen is er haast
nooit bij. Zingen nu gaat uit van zekerheden, al zing je maar over je eigen
onzekerheden heen. Zingen in de kerk is ook nog altijd het zingen in het donker van
de kinderen, kan dat althans in veel gevallen zijn. Waar echter het enthousiasme
ontbreekt - en de enthousiasmos is de enige inspiratie tot de verkondiging - kan
begeestering tot echt zingen moeilijk op gaan treden.
Het heel kleine stukje terrein dat de liturgie, bij afsluiting van achtergrond en
verduistering van verre voorgrond, zichzelf heeft gelaten, geeft alle nog beschikbare
ruimte aan de actualiteit, aan de confrontatie daarmee. Dat uit zich niet alleen in het
karakter van gebeden, aan wat men kan noemen de ‘vietnamisering’ ervan, maar ook
in het zoeken en stellen van actuele thema's. Liturgie dreigt daardoor een zaak van
de dag te worden en daar zal ze aan sterven, want aan de dingen van de dag heeft
ieder al dagelijks zijn handen vol. Symptomatisch kan het heten,
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dat heel wat op het thema van de dienst inleidende praatjes beginnen met de zin ‘De
mens van tegenwoordig’, volgt dan waar die mens in te kort schiet, aan lijdt, angst
voor heeft enzovoort, uitspraken van een dergelijke overbodigheid en
vanzelfsprekendheid dat ze niet eens beaming behoeven. Lange tijd is de kerk
verweten, zich te zeer met allerlei zaken buiten haar competentie te hebben ingelaten:
de kerk deed aan politiek, bepaalde het kinderaantal, de priester trad op als
huispsycholoog, medicus met seksuologische specialisatie, enfin, het leek erop of
hij als een soort goddelijke bemoeial op aarde was aangesteld. Merkwaardig is nu,
dat ieder om die vroegere bemoeizucht lacht, maar dat de bemoeizucht en het morrelen
aan mensen er in feite niet minder op geworden zijn. Alleen komt men nu niet meer
aan huis, maar laat men de mensen in het kerkhuis komen en zijn er andere terreinen
van bemoeizucht gekozen. Van leerhuis is de kerk een beleerhuis geworden. Op de
spits gezegd: men beleert de mens over de mens, maar men leert de mens niet over
God. Wie het laatste doet, kan niet alleen leren, hij moet ook hymnisch worden en
anderen tot enthousiasme weten te brengen. Hij zal de verbeelding wakker maken
en niet alleen de zeden trachten te prikkelen. Hij zal wel, indirect dan, de zeden
verbeteren, want het vermoeden van de grootheid doet eigen kleinheid en
verantwoordelijkheid pas goed bewust worden.
Het verbalisme en het gemoraliseer, gepreek en gepraat hebben nog een calamiteit
veroorzaakt: de stilte is de kerk uitgeboodschapt. De afwezigheid van stilte is niet
alleen moordend voor de verbeelding - die geen gelegenheid meer krijgt tot
persoonlijke uitbreiding en wat ik maar noem ‘invulling’ (de toenemende concreetheid
en actualisering bieden voor die ‘invulling’ toch al nauwelijks kansen meer) - zij
heeft ook de suggestie van het mysterie elke levenskans ontnomen. Van inzet tot
uitlui wordt het gehoor vermoeid en dat het liefst met telkens andere teksten, want
nieuwheid moet een bewijs van vitaliteit zijn. Kans tot gewenning wordt niet meer
gegeven en daarmee ook niet de gelegenheid tot verdieping. De oude liturgie van de
westerse kerk, waarin elk jaar precies gelijk was aan het andere, - eenvormigheid
die iets van eeuwigheid
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suggereerde, want de tijd liep rond - moet door haar wat ik nu maar noem heilige
eentonigheid wel zo veel verveling hebben opgewekt dat de variaties nu niet meer
op kunnen, zoals het latijn wel als een klem om de bek gevoeld moet zijn, gezien de
woordenstroom die de afdamming van die taal heeft veroorzaakt. De weelde - nou
weelde - kan niet op; maar het luxe-karakter, dat liturgie ook moet hebben, is erdoor
verloren gegaan.
Bespreking van teksten heb ik nagenoeg vermeden; dat de enigszins taalgevoelige
bijna wekelijks aan de ergste beproevingen wordt blootgesteld, wil ik wel opmerken.
In dit verband wil ik toch één ding zeggen: vroeger kende men in de parochiekerken
de zogenaamde zangbundel, vol liedjes voor het lof en andere gelegenheden. Wie
ze heeft gekend, weet, dat de kwaliteit vaak abominabel was: ze waren even vroom
als beroerd. Wie toen kritiek had op die liedjes, gold als een onverantwoorde
progressieveling, in elk geval iemand met weinig eerbied voor het vrome. Het
merkwaardige is nu, dat degene die kritiek heeft op wat ons nu soms in de kerk te
zingen wordt voorgelegd en dat in kwaliteit zich heus niet onderscheidt van de lyriek
voor lof en processie, als een verzuurde conservatief wordt beschouwd.
Wie zich over de schrikwekkende niveauverlaging in de liturgie verwondert, kan
het volgende bedenken: het Nederlandse katholicisme is, met name ten gevolge van
de overheersende plaats van de middenstand onder zijn gelovigen, altijd een typisch
huiskamergeloof met een huiskamerspiritualiteit geweest. Kloosters, seminaries en
andere religieuze instellingen waren alleen maar vergrotingen van die huiskamer.
Behalve bij de talrijke devotionele uitingen werd die huiskamerspiritualiteit buiten
het kerkgebouw gehouden door zeer strenge liturgische voorschriften, waaraan
niemand uit eerbied voor het gezag van de heilige vader van het gezin, tornde. Door
een soepeler toepassing van de voorschriften en door een gegeven of genomen vrijheid
kreeg de huiskamer - zij het in wat moderner vorm, geen pluche maar plastic - binnen
het kerkgebouw ook in de liturgie ineens alle kansen. Hoezeer de spiritualiteit van
de Romeinse liturgie buiten het huiselijk aanvoe-
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lingsvermogen van de Nederlandse geestelijkheid had gestaan, bleek nu: zij haalden
de gezelligheid, die in Nederland alleen tijd en geen eeuwigheid kent, het kerkgebouw
binnen. Alle slechte smaak, die tot dan binnenskamers was gebleven, werd
binnenskerks. We kwamen terecht in een grote huiskamer, ingericht in een mengstijl
van neo-gotiek, pas-toe en stukken door geestelijkheid en gelovigen samen uit
goedkope bouwpaketten in elkaar gezet.
De culturele isolatie, van de oude huiskamergeest het gevolg, werd op
angstwekkende wijze zichtbaar in het gemak en het door zijn naïveteit bijna
ontroerende enthousiasme, waarmee de geestelijkheid teksten en muziek die een
vleug moderniteit leken te vertonen, als volwaardig accepteerde, zonder te merken
hoeveel niveaus ze naar beneden viel. Wat in de liturgie de laatste jaren gebeurd is,
laat zich het best typeren als een krampachtige verkeerde poging eigentijds te zijn.
Dat de geleidelijke losmaking van het huiskamerleven bij jongere generaties er wel
eens de oorzaak van zou kunnen zijn dat zij buiten de huiskamer van de kerk blijven,
lijkt plausibel. Er mogen nu affiches uit de linkse boekwinkel in de kamer hangen
en het altaar moge een eethoek zijn geworden, naar het wezen is er niets veranderd.
Alleen het gebrek aan eigen stijl komt scherper uit dan ooit, tenzij men ‘moeders wil
is wet’ als stijlnorm wenst te hanteren.
Laat ik met een tekst besluiten. Het is een ‘geloofsbelijdenis’ die op een katholieke
middelbare school te Haarlem tijdens een eucharistieviering bij de opening van het
schooljaar in een stencil aan de leerlingen werd voorgelegd. De moderator of
misschien wel de tekenleraar, want je weet het tegenwoordig nooit, zal er wel
verantwoordelijk voor zijn. En het zal na lezing duidelijk zijn dat die moderator of
tekenleraar in elk geval iemand is die bang is de laatste trein gemist te hebben. Goed,
je hoort de celebrant al zeggen: ‘Belijden wij thans ons geloof’ en dan valt de
gemeente in:
Ik zal niet geloven
in het recht van de sterkste,
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in de taal van de wapens
in de macht van de machtigen.
maar ik wil geloven in het recht van de mens,
in de open hand,
in de geweldloosheid.
Ik zal niet geloven in ras of rijkdom,
in voorrechten,
in de gevestigde orde.
Maar ik wil geloven dat alle mensen mensen zijn,
dat de orde van het recht, wanorde is.
Ik zal niet geloven
dat ik onrecht-vér-weg kan bestrijden,
als ik onrecht-hier laat bestaan.
Maar ik wil geloven dat recht één is, hier en daar;
dat ik niet vrij ben, zolang nog één mens slaaf is.
Ik zal niet geloven dat liefde begoocheling is,
dat vriendschap onbetrouwbaar is
en alle woorden leugens zijn.
Maar ik wil geloven in de liefde die verdraagt
en nooit vergaat.
Ik zal niet geloven dat oorlog onvermijdelijk is
en vrede onbereikbaar;
maar ik wil geloven in de kleine daad,
in de macht van de goedheid,
in vrede op aarde.
Ik zal niet geloven dat alle moeite tevergeefs is,
dat de dood het einde zal zijn.
Maar ik durf geloven in de nieuwe mens,
in Gods eigen droom: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waar gerechtigheid woont.

Zonder op details in te gaan, kan ieder concluderen, dat inderdaad op deze basis geen
liturgie meer te vieren is, tenzij men eronder verstaat samen brood eten omdat we
geloven dat ‘alle mensen mensen zijn’. Komt het zover dan blijf ik liever thuis, met
in de herinnering, die pijnlijk kan zijn, dat wat eens geweest is en dat vermoedelijk
met de jaren de glans van de droom zal krijgen. Wat zich in elk geval laat stellen is
dit: dat het karakter en de ontwikkeling
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in de liturgie gevolg zijn van een geloofscrisis. En misschien moet men eerst door
de leegte heen om de volheid, waarin de hele mens wordt aangesproken, weer te
ontdekken. Ik weet het niet.

Eindnoten:
1 Herausgegeben von Helmut Grashoff, Klaus Müller und Gottfried Sturm, Frankfurt a.M., 1965.
2 Harmondsworth, 1963.
3 Voor een samenvattende studie: het vierde deel van Paul Evdokimov L'Orthodoxie,
Neuchâtel-Parijs, 1959.
4 Nederlandse vertaling, Het narrenfeest, Utrecht, 1970.
5 Utrecht, 1970.
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Laat ons de bijbel maken ...
In de poëzie van de zestiende-eeuwse Engelse dichter George Herbert bewonderde
zijn tljdgenoot Richard Baxter vooral het samengaan van ‘Heart-work’, ‘Heaven-work’
en ‘Head-work’. Ik vind dat nog altijd een mooie en eenvoudige aanduiding van wat
de beste van Herberts religieuze verzen zo bijzonder maakt: de dichter als vakman
verliest het nooit van de bewogen religieuze mens, zoals de kenner van theologie en
Schrift de devotionele man niet te veel gemakkelijke kansen geeft. En het perspectief
waarop hart en hoofd in hun samenspel zich richten, is de hemel; achter bijna elk
‘nu’ komt bij Herbert ‘morgen’ te voorschijn. In sommige verzen uit zijn The temple
herken je gemakkelijk een leer, maar het zijn de dichter en diens bewogenheid die
de leer levend maken. Iedereen zal bijvoorbeeld in het tweede vers dat onder de titel
‘The H. Scriptures’ staat, een bepaalde Schriftuitleg herkennen; de theorie komt hier
lyrisch tot leven:
Oh that I knew how all thy lights combine,
Ant the configurations of their glorie!
Seeing not only how each verse doth shine,
But all the constellations of the storie.
This verse marks that, and both do make a motion
Unto a third, that ten leaves off doth lie:
Then as dispersed herbs do watch a potion,
These three make up some Christians destinie:

En dan eindigt het sonnet met de volgende regels, waarin ineens het genoemde
perspectief:
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Starres are poore books, & oftentimes do misse:
This book of starves light to eternall bliss.

Of je de uit dit vers sprekende opvatting over de Schrift nu deelt - alle woorden in
het totaal van het boek hebben met elkaar te maken, alles echoot in elkaar en, als bij
de Vaders, je kunt het boek niet open slaan of het gaat over hetzelfde en ook over
de lezer, - ze getuigt in elk geval van een eerbied voor de bijbel die, om maar eens
een net woord te gebruiken, ‘voorbeeldig’ genoemd kan worden. En het is ook een
opvatting van waaruit een der gaafste boeken die in de geschiedenis gegroeid is, het
Missale Romanum, geschreven werd. Want hoe verkondig je anders de verrijzenis
en de bezinning daarop in drie verzen uit de 138ste psalm, zoals in de introitus van
Pasen gebeurt (of gebeurde).
Misschien is bewondering de beste inleiding op verontwaardiging; de laatste wordt
er ook een beetje door getemperd want gerelativeerd, althans het voorwerp van de
woede wordt betrekkelijker. En om de kwaadheid en de troep die mijn woede wekte,
nog een beetje meer te relativeren, citeer ik nog maar even iets bijzonders, ook al
omdat de indruk gewekt zou kunnen worden dat alleen mooi is wat je van verre haalt.
Gedichten hebben het vermogen lang donker te blijven en dan plotseling bij de
zoveelste lezing aan te gloeien. Dat gebeurde mij onlangs bij een klein vers van
cummings, dat naar geest vermoedelijk dichter bij de meesten van ons staat dan de
schriftuurlijke lyriek van de vrome Herbert. Het luidt zo:
no time ago
or else a life
walking in the dark
i met christ
jesus) my heart
flopped over
and lay still
while he passed (as
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close as i'm to you
yes closer
made of nothing
except loneliness

Tussen het bijna overlopende boek van Herbert en hele geslachten voor hem en nog
na hem, en de ‘loneliness’, ook van de dichter, bewegen wij ons. Maar, en nu word
ik maar meteen rechtstreeks, dat geeft niemand het recht, vanuit welke pastorale
bewogenheid ook, met - excuses - zijn poten aan de Schrift te komen. Men mag wat
mij betreft glimlachen om de wetenschappelijke of historische naïveteit van de man
die die Paas-introitus ooit schreef, stijl valt hem niet te ontzeggen, en, vanuit zijn
opvatting, visie evenmin. Maar wat willen de barbaren die zich verschuilen achter
een of andere liturgische groepering, Midden onder U geheten, en die met het etiket
‘experimenteel’ een liturgie voor de paasnacht de wereld instuurden van het niveau
Shakespeare vertaald door Johnny Hoes of Rijk de Gooyer, met muziek van het
Cocktail-trio, zullen we maar zeggen.
Ik verplaats me nu maar even in de gedachtenwereld van de creatievelingen die
die ‘experimentele’ teksten op hun althans literair en bijbels platgereden geweten
hebben. Kijk, redeneerden ze, dat scheppingsverhaal als in het boek Genesis
opgenomen, dat is zo oud. Dat komt bij de moderne mens niet meer over, dat geeft
een stuk communicatiestoornis bij de huidige mens uit het technologische tijdperk,
en zo zullen er nog wel meer gemeenplaatsen op de tafel van de werkgroep zijn
gekomen. Geef maar hier, zei een pater, of een leek of een lekepater, ik zal dat boek
wel eens herschrijven. En daar rolt een nieuw scheppingsverhaal uit de machine. En
alles wat ik nu zeg, heeft niet met gelovig zijn of niet-gelovig zijn te maken. Iedereen
met nog enige eerbied voor teksten van een zeer hoog niveau zal hier, al gelooft hij
nog zo weinig, in elk geval ook zijn ogen niet meer geloven. Het gaat zo, ‘Eerste
lezing’ staat er boven:
't Was warm, die dag
en God dacht:
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Kom, laat ik 'ns wat máken ...
Daarvóór waren er géén mensen.
noch dieren.
er waren géén auto's,
noch bruggen.
maar God had adem,
vruchtbare,
ópwekkende adem
en hij blies een paar keer:
dode stof woei cirkelend op,
kleffe klei smakte van leven
en rotsen zwollen,
zwollen óp uit de aarde.
De stof koos toen maar Gods zijde
en klonterde moeizaam
tot koeien, kippen,
pauwen en mussen.

We mogen dan allemaal tolerant zijn, maar tegenover dergelijke barbarij past geen
enkele vorm van verdraagzaamheid. Dat iemand in zijn vrije tijd de bijbel gaat zitten
herschrijven, valt te vergeven, al lijdt die hobbyist dan wel aan enige zelfoverschatting.
Er zijn ook mensen die het wereldrecord een gat in de lucht springen trachten te
verbeteren. Maar dat een min of meer officiële instantie iemand met dit resultaat op
een Schrift-tekst loslaat en dat nog publiceert ook en het in kerken wil laten gebruiken,
is geen zeven maal zeventig maal te vergeven.
Enfin Gods rewriter pakte de zondeval ook nog even mee en dat begint dan zo:
Maar Gods droom
viel aan diggelen.
Hij had zijn rug niet gekeerd,
of Adam
keek vergoelijkend naar Eva,
terwijl ze beet,
en nogmaals beet
in haar eigen wilsappel.
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Het laatste woord acht ik bijzonder mooi, vermoedelijk betreft het de vrouwelijke
pendant van adamsappel. Maar laat ik over deze experimentele schenderij maar
zwijgen. Van de grote protestantse theoloog Noordmans is de volgende uitspraak
(het staat in zijn magistrale boekje Augustinus):1 ‘Het latijn is een taal, waarin het
woord aan de gedachte krap aangemeten is. Het is een tempeltaal, die zo sober en
zo kort mogelijk het heilige zwijgen verbreekt’. De katholieke kerk begint zijn latijn
kwijt te raken. Het moet heel velen wel tot zwijgen gedwongen hebben. En achteraf
en met de resultaten van sommige liturgieschrijvers voor je, kun je niet anders zeggen,
dan ‘gelukkig’. Zwijgen kan althans nog stijl doen vermoeden. De taal loopt nu de
mond uit, door geen enkele gedachte in vorm gehouden, bij sommigen althans.
Want, al ben ik geen verzamelaar van ergernissen, ik heb in enkele jaren wel zoveel
Nederlandse liturgie-teksten onder ogen gekregen, dat ik onmogelijk kan ontkennen,
dat in veel gevallen stijlloosheid tot norm is verheven. En dat alles gaat dan onder
het mom van verstaanbaarheid, want de massa gelovigen is zo onrustbarend dom,
zoals men zeer elitair redeneert. In een in veel Nederlandse kerken gebruikt boek dat
‘Randstadbundel’ heet, staat bijvoorbeeld een ‘Eucharistisch gebed’, waarvan ene
P. Chapel de tekst heeft gemaakt. En daarin figureert deze strofe, waaruit men in elk
geval kan zien, dat het literatuuronderwijs op de middelbare scholen niet vergeefs
is en dat Kloos toch meer was dan een maker van vijf malle sonnetten, zoals nog
enkele jaren geleden door een Nederlands dichter werd gezegd:
Hoewel Hij God was in 't diepst van zijn gedachten,
is Hij geworden de dienstknecht van de mensen,
aan U gehoorzaam tot de dood op het kruis
en dienstbaar als een slaaf die ons de voeten wast.

Er zal nog wel een paas-canon komen beginnend met de verheven woorden ‘Een
nieuwe lente en een nieuw geluid’, - mogelijkheden te over.
Al werkt, althans voor mij, het rijm in poëzie en ernstig
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lied nauwelijks - de grondige omwenteling in de poëzie, die geheel nieuwe
verbindingsmiddelen heeft voortgebracht, is voor de devaluatie van het rijm
verantwoordelijk - in heel goede gevallen blijkt de kunst sterker dan de leer.
Hogeschoolvoorbeeld van berijming vind ik de tweede strofe van de honderdvijftigste
psalm, zoals die is opgenomen in de ‘Nieuwe berijming van de interkerkelijke
stichting voor psalmberijming’. Nijhoff is er verantwoordelijk voor:
Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Aangetekend moet worden dat Nijhoff aan een bepaalde melodie gebonden was.
Nijhoff was een vakman als weinige Nederlandse dichters van deze eeuw, zoals de
regels vier en vijf met hun woordenspel, dat niet zonder betekenis blijft, kunnen
bewijzen. Maar het gaat er in liturgieteksten steeds meer op lijken, dat niet
dichterschap en vakmanschap eerste voorwaarden zijn voor het schrijven van
liedteksten. Iedereen die ooit door Sinterklaas is lastig gevallen, schijnt zich voor de
eredienst uit te spannen. ‘Heart’ genoeg, maar nauwelijks ‘head’. Afschrikwekkende
voorbeelden te over. Wie durft er na dat alles nog aanmerkingen te hebben op de zo
veel gesmade liederen van vroeger? ‘Lied’ heet een soort canon die zo begint. Wie
het begrijpt, mag het zeggen:
Een mens zijn wij door alles heen,
een mens van brood maar niet alleen,
die komt en gaat en leeft voorgoed,
door u voorzien, uw vlees en bloed.
Een mens zijn wij
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uw lief en leed
door tranen heen,
door onze schuld
en onschuld heen,
tot gij ons zoekt
in een woestijn.

Maker van dit vage fraais onbekend; hij wordt althans niet vermeld.
Nu kan het een troost zijn, dat niet alleen de katholiek rijmen voor brood krijgt. In
een bij J.N. Voorhoeve te Den Haag verschenen boek dat - natuurlijk, gezien het
utopistisch karakter van vele teksten hierin en erbuiten - Een nieuwe schepping heet,
heeft Hans Bouma, predikant te Heerhugowaard, vijftig door hem geschreven
liedteksten bijeengebracht. Geloven zingenderwijs is ook al gemeenplaatserig de
ondertitel van het boek. Had een of andere dichter maar nooit de uitdrukking
‘schrijvenderwijs’ gebruikt. Wat deze Hans Bouma er van maakt gaat alle kerken te
buiten. Het wordt tijd naast het mannelijk en vrouwelijk rijm als derde categorie het
religieuze rijm te gaan onderscheiden. De eigenheid ervan is het ongerijmde. Al
woon ik dan niet in Heerhugowaard, - maar wat moet ik met een couplet als dit, het
eerste van ‘Het lied van de geestdrift’:
Nu klinkt het woord in alle talen
Gods vrede komt voorgoed ter sprake,
zijn grote daden zijn verstaanbaar,
voor ieder is het heil begaanbaar.
De geest legt vuur in onze monden,
blaast ons de liefde in de longen,
Hij spreekt ons aan, maakt los te tongen,
het woord is eeuwig vlees geworden.

Het eerste deel van de voorlaatste regel is een mooi voorbeeld van een in deze soort
teksten veel gebruikt procédé (dat het ooit in de poëzie gedaan heeft): een dagelijkse
uitdrukking dubbelzinnig gebruiken. Wat in de poëzie
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achterhaald is, zeker op dat niveau, bloeit als onkruid in het lied.
Het laatste woord aan Herbert. De eerste strofe van zijn vers ‘Church-musick’
krijgt een ironische betekenis na het voorafgaande.
Sweetest of sweets, I thank you: when displeasure
Did trough my bodie wound my minde,
You took me thence, and in your house of pleasure
A daintie lodging me assign'd.

Als melancholische terugblik op wat geweest is, hoeft men dit niet te lezen. Het
verleden wás mooi, maar is verleden. Maar daarom behoeft het heden niet zo ergerlijk
te zijn, als het nu het geval is. Al wordt het onderhand zinloos je er druk over te
maken.

Eindnoten:
1 Tweede druk, Haarlem, 1952.
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Van dichtbij
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Waar komt Sebastiaan vandaan?
Het uit 1931 daterende gedicht ‘Het veer’ van Nijhoff behoort tot die vele verzen
die in de overlevering van hun eigen tekst los zijn geraakt: in de traditie is het vers
gereduceerd tot een thema. Het is geworden tot een gedicht over iets; dat het gedicht
verhalend is, wordt wel niet vergeten, maar uit het verhaal worden alleen die punten
gelicht die directe illustratie zijn van het thema. Met blijmoedig gemak gaat men dan
over op de behandeling van een volgend vers uit Nieuwe gedichten en
literatuurbehandeling wordt nu het hanteren van een toverformule: in het volgende
vers blijkt tot ons aller geluk en verrassing hetzelfde thema aanwezig, zij het natuurlijk
in een ander verhaal, maar dat is niet iets om lang halt bij te houden. Wat mij altijd
bij een dergelijke benadering van poëzie verwondert, is het gebrek aan verwondering,
misschien moet ik zeggen, de onmogelijkheid tot verwondering bij de lezer. Laat ik
voor ‘Het veer’ slechts één punt releveren: de aanwezigheid van een martelaar uit
de vierde eeuw in een Hollands landschap met wagens, fietsen, auto's is toch wel
verbazingwekkend. Uit die verbazing zou toch de vraag kunnen voortkomen, welke
zin het heeft, juist de martelaar Sebastiaan in het Holland van de twintigste eeuw te
plaatsen.
De gangbare opvatting over het gedicht staat weergegeven in een beschouwing
van drs. G. Kamphuis, ‘Dichter en volk in het werk van Martinus Nijhoff’1. Het is
een goede weergave met enige bijzondere informatie en terecht een terloopse
verwijzing naar het gedicht ‘Holland’ uit
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De wandelaar:
‘De dichter beschrijft daarin (in “Het veer”, F.), hoe Sebastiaan zich losmaakt van
de boom waaraan hij was vastgebonden, de pijlen uit zijn wonden trekt, zijn lichaam
wast in een vijvertje en vervolgens om zich heen ziet in het Hollandse landschap,
waarin hij zich bevindt. Er volgt dan een van de indringendste evocaties van dat
landschap welke onze literatuur kent. Dat hieraan een werkelijkheidsbeleving ten
grondslag lag (een pontveer in de Haarlemmermeer, waarvoor de dichter op een
avond met zijn auto moest wachten), is van weinig belang, vergeleken bij de kracht
van de bezielde werkelijkheidssuggestie, van het magisch realisme waarmee Nijhoff
het avondlandschap voor ons oproept.’ (Kamphuis citeert hierna de tweede en derde
strofe.) Hij vervolgt dan: ‘Zo slaat Sebastiaan in de vallende avond het va-et-vient
van de veerpont gade met zijn wisselende lading. En langzamerhand wordt hij zich
ervan bewust, dat de dagelijkse, aardse werkelijkheid alle geheimen in zich bergt,
naar de verkrijging waarvan hij zijn gehele leven had gestreefd. Hij verwondert zich,
dat hij begeerd had naar de geest terwijl
het wonderlijke lichaam in de tijd
hem gans bewoonde; en dat wie sterft eerst ziet
hoe dieper 't bloed is dan de hemel hoog;

Door het venster van het boerenhuis waarbij Sebastiaan in het klimop verscholen
staat, schijnt licht. Er zit een boerenman aan tafel en een afgematte, zwangere vrouw
ligt er te bed. En het eind is dan, dat Sebastiaans ziel niet als een vogel opvaart tot
God, maar in het kind die nacht wordt herboren, (volgt citering van de slotregels).’
Kamphuis gaat nu even in op het verschil tussen ‘Holland’ en ‘Het veer’, waarbij hij
over ‘Het veer’ vaststelt: ‘Het gedicht gaat uit van een idee, nl. de idee der
incarnerende vernieuwing, en is meer episch verbeeldend (dan “Holland”, F.).’
Kamphuis kon slechts enkele punten behandelen; zijn beschouwing over ‘Het
veer’ maakt deel uit van een grote thematische behandeling van Nijhoffs werk. Voor
mij is
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de vraag of deze weergave - die ik als een goede representant zie van de gangbare
weergave - houdbaar is. Een aantal vragen die de tekst op de behandelende punten
kan stellen, wordt er niet in beantwoord.
Terecht zegt Kamphuis dat het gedicht ‘episch verbeeldend’ is, al moet bij deze
kwalificatie een uitzondering gemaakt worden voor de slotstrofe2. Wie is nu de
hoofdfiguur, in welke situatie verkeert hij, wat overkomt hem? Ik heb boven bij de
aanduiding van de hoofdfiguur gesproken over de ‘martelaar Sebastiaan’. De betiteling
de ‘heilige Sebastiaan’ heb ik vermeden; de tekst geeft voor die aanduiding geen
aanwijzingen. Ook de betiteling ‘martelaar’ zou ik terug willen trekken: te gemakkelijk
immers wordt vanuit dat woord een lijn terug getrokken naar de historische, in de
katholieke Kerk als heilige vereerde martelaar Sebastianus. Dat is geen tactische
terugtrekking omdat wat er in historie en legende over de onder Diocletianus
gemartelde officier van de keizerlijke garde Sebastianus bekend is, op geen enkel
punt in Nijhoffs gedicht terugkomt - uiteindelijk hebben we met een verbeelding te
doen - ik neem de aanduiding terug, omdat het martelaar-zijn (en het daaruit volgende
heilig-zijn) in de geschiedenis van deze Sebastiaan niet meespeelt.
Dat laatste lijkt in strijd met hetgeen verteld wordt in de eerste strofe, waar immers
de kentekenen van de historische marteling van Sebastianus aanwezig zijn. Men kan
zich echter afvragen, in hoeverre het gemarteld-zijn, het op deze zeer bepaalde wijze
om het leven gebracht worden, van belang is voor de rest van het vers. Daarin is hij
‘slechts’ dood; zijn wijze van sterven lijkt in elk geval voor het verloop van de
gebeurtenissen weinig relevant. Lijkt, tenzij aan de figuur van Sebastiaan een heel
andere betekenis dan de historisch gebondene wordt gegeven. Misschien ligt zelfs
in die andere verklaring een oplossing voor het merkwaardige anachronisme van dit
vers: wat moet een gemartelde uit verre tijd in Nederland. Wat er in de legende over
de historische Sebastianus wordt verteld, leek aanvankelijk uitzicht te openen op een
verklaring van de eerste strofe. Van Sint Sebastianus gaat immers het verhaal, dat
hij na zijn eerste marteling niet gestorven is;
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hij werd met pijlen doorboord, stierf niet, werd door een weduwe verzorgd en stierf
later zijn definieve marteldood: hij werd doodgeknuppeld. Dat in eerste instantie
niet-doodzijn zou de merkwaardige omstandigheid kunnen verhelderen, dat Sebastiaan
- ik lees de strofe nu volgens de traditie - zichzelf losmaakt, van zijn pijlen bevrijdt
en verzorgt. De verklaring komt echter in strijd met de rest van het gedicht: in de
derde strofe heet hij ‘de gestorvene’; in de vijfde strofe heet hij ‘de schaduw’ en in
dezelfde strofe staat zelfs nadrukkelijk ‘toen hij in leven was’. We mogen hem dus
dood verklaren, maar moeten meteen vaststellen dat hij verder leeft. In welke situatie
verkeert Sebastiaan? Het vers zelf geeft nogal merkwaardige uitlatingen over hem,
tegenstrijdige zelfs:
De geest,
In 't klimop schuilend, kon over de haag
van 't morsig erfje waar hij stond,

Iets ervóór:
verwijlde
een uur of wat, geleund tegen de muur
van een klein boerenhuis, Sebastiaan.

Vreemde informatie over hem geeft ook de volgende passage uit de vierde strofe:
Zo werd het nacht en de gestorvene
was om de stilte zeer bevreemd. Een hond,
die hem niet aangeblaft had, was hem steeds
met argwaan blijven gadeslaan; de kippen,
bijeengehurkt, hadden hun loos alarm
gestaakt, maar gingen niet op stok.

In de vijfde strofe tenslotte:
stilte als een eerste dag en daarin stond
Sebastiaan, de schaduw,
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De gegeven passages laten zich het best als dubbelslachtig omschrijveri: er zijn
aanwijzingen voor zichtbare tegenwoordigheid, maar niet een normaal lichamelijke.
Blijkens de mededeling dat Sebastiaan in het klimop schuilt, is hij zich een bepaalde
zichtbaarheid bewust. De dieren weten niet hoe te reageren; zij reageren half; de
hond slaat niet aan, maar blijft Sebastiaan wel argwanend bekijken; de kippen hebben
aanvankelijk wel alarm geslagen, maar zijn toch niet tot hun normale leven
teruggekeerd. De vreemdste passage is wel de volgende, uit de vijfde strofe. Ik moet
bekennen, deze regels tot de moeilijkste van het gedicht te rekenen; met het gevoel
dat een oplossing van deze regels veel in het gedicht zal verhelderen:
Dat hij begeerd had naar de geest terwijl
het wonderbaarlijk lichaam in de tijd
hem gans bewoonde;

Dat overdenkt Sebastiaan, de schaduw. De moeilijkheden liggen in het woord
‘wonderbaarlijk’ en in de uitdrukking ‘hem gans bewoonde’.
Sebastiaan werd dus bewoond door zijn lichaam. Dat doet denken aan het
omgekeerde van de traditionele voorstelling, dat de ziel in het lichaam woont; bij de
dood verlaat de ziel, de levengevende kracht, het lichaam. Aan het einde van de
tweede versregel staat de bepaling ‘in de tijd’. Lees ik de regel goed, dan ligt op die
bepaling de klemtoon. De zin ‘dat het wonderbaarlijke lichaam hem bewoonde’ kan
alleen zinvol verstaan worden, als ‘wonderbaarlijk lichaam’ en ‘hem’ als twee
gescheidenheden worden opgevat, waarbij ‘hem’ naar ‘nu’ verwijst, en
‘wonderbaarlijk lichaam’ naar ‘toen’, ‘in de tijd’. Het bewonen van hem door het
lichaam was iets totaals, gezien het woordje ‘gans’; toen was er blijkbaar geen sprake
van scheiding of hoefde daar geen sprake van te zijn. Verwijst ‘wonderbaarlijk
lichaam’ - ‘wonderbaarlijk’ is wel een sterk woord - alleen naar ‘toen’? Ik geloof
het niet. Ook nu is het er nog - reden te meer om het wonderbaarlijk te vinden - maar
de totaliteit van ‘in de tijd’ is verdwenen. De sterkste nadruk in de versregels zou
dus het woordje ‘gans’ moeten
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krijgen. De verhouding tot zijn lichaam is veranderd; hij heeft nu blijkbaar zijn
lichaam, maar is het niet. Ik geloof nu dat vanuit die gescheidenheid van lichaam en
hem, van die dubbele Sebastiaan die aanwezig is, de eerste strofe verklaard moet
worden. Pas wanneer men zich het lichaam denkt als object wordt de zelfbevrijding
en zelfreiniging te doorzien, al is een laatste rationele verklaring van de nieuwe
wonderlijke toestand na de dood niet te geven. Iets van de gescheidenheid wordt
uitgesproken in de slotregels van de eerste strofe:
en bevrijdde
zijn lichaam van bezoedeling en bloed.

Hij bevrijdt niet zichzelf, maar zijn lichaam.
De eerste strofe vertoont nog enkele merkwaardigheden. Sebastiaan rukt de pijlen
uit zijn lichaam en werpt ze achter zich in het gras. Piëteitsvol kan men vooral de
laatste driftige handeling niet noemen; van een martelaar zou men dankbaarheid
verwachten om de uitverkiezing tot zulk een dood. Opvallend vind ik ook het woord
‘bevrijdde’; je zou eerder verwachten ‘waste zich schoon’. Blijkbaar wordt het
wegwissen van de gevolgen van de marteling als een bevrijding voor het lichaam
ervaren. Alweer vreemd: de sporen van de marteling dienen verwijderd te worden.
Terloops wijs ik nog even op het woord ‘vijvertje’, dat ik voorlopig graag met ‘dood
water’ zou willen omschrijven.
Over de marteling zelf horen we nauwelijks iets, hoewel het enige dat erover
gezegd wordt, veelzeggend is, dunkt mij, en scherp contrasteert met wat met de
handelingen in de eerste strofe beoogd wordt: het ongedaan maken, het lichaam vrij
maken van de gevolgen van de marteling. In het begin van de vijfde strofe staat:
Die stilte was de stilte niet des doods,
het hemels licht niet, dat Sebastiaan
toen pijlen hem doorboorden, had aanschouwd.

Wat de marteling in het vooruitzicht stelde, heeft de dood
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door de marteling blijkbaar niet opgeleverd.
De situatie waarin Sebastiaan, gezien de eerste strofe en verschillende passages
uit de rest van het vers, verkeert, is dubbelslachtig: hij is het een niet en het ander
niet: hij behoort noch tot deze noch tot gene zijde: hij is noch in de hemel, noch aards
en lichamelijk als vroeger op aarde. Die middenpositie wordt in de tweede strofe
nog eens, in een nieuwe situatie, geaccentueerd:
Rondziend in 't wijde land, de duinen links
met stijgend licht daarachter uit de zee,
rechts de stad in de verte met haar torens,
rood vuur en viaducten langs de kim,
koos hij het klimmend pad dat langs een dijk
de vaart bereikte,

Hij kiest niet gene zijde, de zee, de eeuwigheid, hij kiest niet deze zijde, de stad, de
tijd - want hij behoort tot geen van beide - hij kiest (besluiteloos?) in overeenstemming
met zijn tussenpositie een tussenweg. De aard van de bereikte vaart, zoals die uit
vele aanduidingen kan blijken, laat ik nu even buiten beschouwing. In elk geval:
Sebastiaan verwijlt aan de oever een uur of wat, aangekomen, naar het mij voorkomt,
op een dood punt in zijn nieuwe leven. Maar ook op geheel andere wijze op een dood
punt.
De beslissende strofe van het vers is de derde3. Bij de eerste lezing lijkt het erop,
dat er niet meer wordt verteld dan hoe Sebastiaan het veer aan ziet komen, het volk
ziet wachten, en weer vertrekken. En die geschiedenis blijft zich herhalen. Men kan
in het eerste deel van de strofe zeker een gefascineerd, een jaloers gefascineerd-zijn
zien van Sebastiaan door het dagelijks bedrijf, het drukke leven. Men kan dan ook
het woord ‘volk’ zien als de gemeenschap, de aardse gemeenschap waarvan hij zich
gescheiden weet. Bij herhaalde lezing wordt er evenwel in het tweede deel van de
strofe een dubbelzinnigheid zichtbaar. En er zijn enkele woorden die op die
ambiguïteit, die het ogenschijnlijk dagelijkse gebeuren voor Sebastiaan beslissend
doet zijn, wijzen. Ik citeer de m.i. belangrijkste regels:
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er werd
een bel geluid, de brug ging op, en weer,
met de ingescheepten, schoof 't verdubbeld beeld
over de telkens in de waterweerschijn
donkerder avondhemel naar een doel,
een overzijde, reeds door dauw uit zicht.

Opvallend is het gebruik van het woord ‘ingescheepten’; men gebruikt het alleen
wanneer er sprake is van een lange reis; het woord heeft iets definitiefs; in elk geval
zal men degenen die zich met een veerpont over laten zetten, niet als ‘ingescheepten’
betitelen. De uitdrukking ‘'t verdubbeld beeld’ laat zich letterlijk verstaan. Van de
vaart is in de tweede strofe gezegd, dat het water ervan blank is, dat het vol spiegeling
is. De boot kan zich dus in het water spiegelen en daarmee verdubbelen. Maar er
staat 't verdubbeld beeld, en dat zou erop kunnen wijzen dat er op meer gelet moet
worden dan op de boot die zich weerspiegelt in het water. Het doel van de tocht is
onzichtbaar. Heel vaag wordt gesproken over ‘een doel’, ‘een overzijde’. Terwijl dit
alles in eerste zin voor de veerpont kan gelden, gaat het in tweede zin, maar op heel
ander niveau, voor Sebastiaan gelden. Hij staat aan een oever, aan deze zijde hoewel
niet tot deze zijde behorend. In het veer wordt voor hem de boot zichtbaar die hem,
de dode, naar de overzijde zal moeten brengen. Onherroepelijk, met vele
mede-ingescheepten. De veerpont is voor hem een werkelijk verdubbeld beeld en
het ‘verdubbelde’ gaat hem alléén aan. Hij moet van deze naar gene zijde,
onherroepelijk, maar doel en overzijde zijn onbekend. In de wijze waarop de dichter
met ongewoon woordgebruik de algemene situatie beschrijft, wordt voor de lezer
zichtbaar de wijze waarop Sebastiaan het gebeuren als een persoonlijke situatie
ondergaat. Het ‘talmen’ waarover aan het slot van deze strofe gesproken wordt, moet
het gevolg zijn van het geziene. Hij gaat voorlopig niet naar gene zijde, blijft aan
deze zijde.
Na de confrontatie met gene zijde, volgt in de vierde strofe de confrontatie met
deze zijde eveneens in een positie van gescheidenheid: tussen Sebastiaan en de man
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en de vrouw is het raam. Het is nacht, en het is stil. De veerdienst is blijkbaar gestaakt.
Toen, eensklaps,
viel lamplicht door een raam en in 't vertrek
waarin Sebastiaan naar binnen keek,
zat een man bij de tafel, in blauw hemd,
de mouwen opgestroopt, en in zijn vuist
een krant, gekreukt, ongeopend; en een vrouw,
wier blik naar 't venster was gekeerd, lag slap
diep in het witgekalkt vertrek te bed
te zien naar dingen die zij hoorde en zag
maar niet bevatten kon, een trek van pijn
om de vermoeide mond en van bevreemding.

Het gegeven is in Nijhoffs poëzie niet helemaal nieuw. Een gelijke situatie als waarin
Sebastiaan hier verkeert, wordt beschreven in het vers ‘Langs een wereld’ uit Vormen.
Het begint als volgt:
Ik keek laatst door een venster naar binnen,
Daar zat bij een lamp een vrouw te slapen,
Het hoofd op de tafel voorover gebogen,
De armen slap voor zich uit gestrekt Zij voelde misschien, dat iemand daarbuiten
Stond en haar aankeek; ze richtte zich op,
Streek met de hand langs het voorhoofd, en staarde
Een droom na waaruit ze nog niet was gewekt -

In het vers heeft door beiden een herkenning plaats van hun gemis: de vrouw ziet in
de ‘ik’ een weergekeerde zoon, hij in het huis, het huis van de thuiskomst waarnaar
hij altijd verlangd heeft. Het vers besluit met de volgende regels:
Maar reeds waren wij voor elkaar onbereikbaar
Elk naar zijn eenzaam leven ontweken,
Alleen werd, ginds nog, het raam opengeschoven
En een klankloze stem, al ver achter me, riep -
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Het verschil tussen ‘Langs een wereld’ en ‘Het veer’ is, dat de herkenning hier van
één kant komt.
De man is gekleed in een ‘blauw hemd’, hetgeen bij Nijhoff een teken van eenvoud
is. De slotstrofe van ‘Holland’ luidt:
't Eenvoudig leven Gods is diep en klaar;
Een man in blauwen kiel en een vrouw in een
Geruiten rok en witte boezelaar.

In ‘Awater’ staan tussen de menigte ‘arbeiders, hun blauw werkpak nog aan’. Het
opvallendste aan de beschrijving van de man is dat hij in zijn vuist een krant heeft,
gekreukt, ongeopend. De wijze waarop hij de krant vasthoudt, kan de spanning
verraden waarin hij is; dat de krant ‘ongeopend’ wordt genoemd, kan, lijkt mij,
hierdoor verklaard worden, dat de man zojuist thuisgekomen is4. Vandaar ook dat
het licht in de kamer, waarbij Sebastiaan toch de hele avond heeft gestaan, plotseling
aangaat. Er is geen andere conclusie mogelijk, dunkt mij, dan dat de man de veerman
is.
In het begin van de strofe wordt van Sebastiaan gezegd, dat hij om de stilte zeer
‘bevreemd’ is. In de laatste regel wordt van de vrouw verteld, dat zij een trek van
pijn en van bevreemding om de vermoeide mond heeft. De moeilijkste woorden over
de vrouw gesproken, zijn voor mij deze, - zij lag:
te zien naar dingen die zij hoorde en zag
maar niet bevatten kon,

Er is een correspondentie tussen de regels en de direct erop volgende over Sebastiaan
zelf:
Die stilte was de stilte niet des doods,
het hemels licht niet dat Sebastiaan
toen pijlen hem doorboorden had aanschouwd;

Stilte is hier niet-gelijk aan het licht; de vrouw ligt te zien naar de dingen die zij
hoorde en zag5. Er is overeenkomst
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in de situatie van de vrouw en de Sebastiaan-van-de-marteling; de vrouw lijdt
trouwens, zoals vermeldt wordt, pijn. Op dit punt heeft, geloof ik, de herkenning van
Sebastiaan plaats, de confrontatie ook met zijn tekort: zijn pijn heeft niets opgeleverd;
zijn stilte bleek de stilte des doods; de stilte in de kamer blijkt ‘aards en warm,
zwanger,/hoop/ aanvang’. De pijn van de vrouw zal nieuw leven geven en zij heeft
al eert vermoeden van wat dat zal zijn; Sebastiaans pijn heeft de dood opgeleverd;
wat hij aan wonderlijks vermoedde, bleek ijdel.
Er heeft echter in het vers niet alleen een vereenzelviging plaats met de vrouw,
maar ook met de man. Die wordt beschreven in de tweede helft van de vijfde strofe.
Ook hier is het woord ‘bevreemd’ de inleiding
Stilte als een eerste dag, en daarin stond
Sebastiaan, de schaduw, zeer bevreemd
dat hij, toen hij in leven was, zijn hoop
gesteld had op een hoger heil dan dit
thuiskomen in een slapend vruchtbegin;

In eerste instantie slaat ‘dit thuiskomen in een slapend vruchtbegin’ op de veerman,
waarbij het bijzonder intrigerend is, dat de man die Sebastiaan in diens verbeelding
naar gene zijde had moeten voeren, thuisgekomen is, aan deze zijde, in nieuw leven.
In tweede instantie slaat het ook op Sebastiaan: in het thuiskomen van de man herkent
hij zijn tekort, het nooit gedane. Enkele regels verder gaat de vereenzelviging met
de man, die weldra vader zal worden, nog verder; confrontatie is opnieuw confrontatie
met een tekort:
dat hij geen zoon had, kwelde hem, dat hij
verzuimd had, vóór hij heenging, van zijn jeugd
iets hier te laten, wakend;

In zich verenigt Sebastiaan de vrouw en de man; beiden neemt hij in zich op; er is
maar één persoon in wie beiden verenigd kunnen zijn: het kind van de vrouw en de
man. Sebastiaan wordt het kind van de veerman naar de over-
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zijde; daarmee blijft hij definitief aan deze zijde. Aan zijn tussenpositie is een eind
gemaakt. Dat laatste schrijf ik nogal stellig. De slotstrofe van het gedicht is echter
heel wat minder zelfverzekerd. Het verhaal wijkt, de dichter mengt zich direct in het
gedicht. Uitgangspunt is:
Men troost ons, zeggend: Gods barmhartigheid
reikt verder dan zijn wet.

Daarop volgt dan onmiddellijk: ‘Dan kan niet zijn’. Er zijn twee lezingen in omloop.
De ontkenning van de eerste lezing en de bevestiging van de andere, hangt af van
de waarheid van de genoemde spreuk. Als het waar is, dat etc. Wat ontkend en wat
later bevestigd wordt is niet een zekerheid, maar een zekerheid-uit-het-geloof. En
dan nog.
Dan kan niet zijn,
dat, toen Sebastiaan's lichaam werd vermist,
een vogel werd gezien, rechtstandig, wit,
heendrijvend met gestrekte hats naar zee.6

Legendarischer kan het al niet. Hetzelfde wordt over de andere mogelijkheid gezegd.
Dan hecht ik eer geloof aan het verhaal
dat er die nacht in 't huis nabij het veer
een kind geboren is, zo stralend schoon,
dat men, de warmte ziende van zijn blik,
aan blauwe lucht moest denken, melk en vruchten,
aan stromend water waar men baadt en waar
men na het bad naakt inslaapt in het gras.

Hij gelooft niet zo zeer dat er een kind geboren is die nacht, maar een zeer bepaald
kind, dat bij de toeschouwer beelden oproept. En in dat verhaal zal de dichter wel
moeten geloven, niet alleen vanuit zijn geloof in de barmhartigheid Gods, die verder
reikt dan de wet volgens welke Sebastiaan zijn tocht naar de dood had moeten
voortzetten, maar om hetgeen van het kind verhaald wordt. Want in het kind is de
wereld van Sebastiaan, als beschreven in
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het begin van het vers, omgekeerd. Daar werd een dood, naakt lichaam gewassen in
een vijvertje, onder een avondhemel, die voor Sebastiaan - in zijn visie op het naar
de overzijde varende schip - steeds donkerder wordt. Hier wordt gesproken van
stromend water, levend water in tegenstelling tot het dode van het vijvertje, er wordt
geen lichaam bevrijd van bezoedeling en bloed, maar men baad zich, totaal, geheel.
De in het begin gestelde vraag, wat een figuur als Sebastiaan in het Holland van de
twintigste eeuw moet en waarom hij nu juist, waar toch voor de rest van het gedicht
de martelling met de dood als gevolg, weinig betekenisvol is, door pijlen gedood
moet worden, waarom dus als hoofdfiguur voor dit vers de figuur van Sebastiaan
gekozen moest worden, moet nog beantwoord worden. Wie het vers een religieuze
interpretatie wil geven, kan de keuze wellicht hierop baseren, dat hij als martelaar
een soort prototype is. Men kan hem dan, hoewel bepaalde passages, dunkt mij, niet
in de interpretatie passen, de aarde laten kiezen boven de hemel waarvoor Sebastiaan
marteling en leven over heeft gehad. Vreemd blijft dan vooral zijn optreden in het
moderne Nederland.
De keuze van Sebastiaan zal op een andere wijze verklaard moeten worden. Ik
stelde dat over de marteling zelf slechts één mededeling in het vers staat: op het
moment dat pijlen hem doorboren, aanschouwt Sebastiaan hemels licht. Die
mededeling vind ik veelzeggend: men moet bij deze mededeling niet denken aan een
visioen, maar, geloof ik, eerder aan de hogere sfeer waarin de pijn Sebastiaan brengt.
Wat sterk gezegd: de pijn van de in hem komende pijlen is een verrukking. Dat is in
het symbolisme geen onbekend thema. Pijn lijden door de hand van anderen geeft
genot; het verbindt ook met de pijnigers in de liefde, die uit liefde harder zullen
toeslaan. Een echo van dit thema vind men in het sonnet ‘De soldaat die Jezus
kruisigde’ uit Vormen:
Wij sloegen hem aan 't kruis. Zijn vingers grepen
Wild om den spijker toen 'k den hamer hief -
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Maar hij zei zacht mijn naam en ‘Heb mij lief -’
En 't groot geheim had ik voorgoed begrepen.
Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten,
En werd een gek die bloed van liefde vroeg:
Ik had hem lief - en sloeg en sloeg en sloeg
Den spijker door zijn hand in 't hout dat barstte.
Nu, als een dwaas, een spijker door mijn hand,
Trek ik een visch - zijn naam, zijn monogram In ied'ren muur, in ied'ren balk of stam,
Of in mijn borst of, hurkend, in 't zand,
En antwoord als de menschen mij wat vragen:
‘Hij heeft een spijker door mijn hand geslagen’.

Waar komt Sebastiaan vandaan? In 1911 publiceerde d'Annunzio het mysteriespel
‘Le martyre de Saint Sébastien’, waarbij Debussy muziek maakte. Leest men het en dat is niet zo'n prettige bezigheid - dan kan men vaststellen, hoezeer hier niet
alleen van het weinige dat over Sint Sebastianus bekend is, wordt afgeweken, maar
vooral, hoe hier het zien martelen, het martelen en het gemarteld worden in de sfeer
van eigenliefde en pijn gevende en pijn vragende wederliefde getrokken is. Het thema
wordt zelfs op dubbele wijze uitgewerkt: Sebastianus is eerst getuige van het martelen
van twee schone knapen. De marteldood van Sebastiaan is zelfs afstotend met een
voortdurend geroep door Sebastianus van ‘Encore’ en ‘Votre amour’. In het stuk
zitten duidelijke adonis- en narcissusmotieven. Verrast was ik, toen ik in Poems
written in early youth van Eliot7 het vers aantrof ‘The death of Saint Narcissus’. Ik
citeer hier de slotstrofe:
So he became a dancer to God.
Because his flesh was in love with the burning arrows
He danced on the hot sand
Until the arrows came.
As he embraced them his white skin surrendered itself to the redness of blood, and satisfied
him.
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Now he is green, dry and stained
With the shadow in his mouth.

Al is Narcissus een historische martelaar, hier heeft duidelijk een vereenzelviging
plaats van Sebastianus en Narcissus, de zelfverliefde. (Het is opvallend, hoeveel
overeenkomsten er tussen Nijhoffs vroege poëzie en deze zeer vroege poëzie van
Eliot is.
Het bestaan van deze twee werken, uit dezelfde tijd daterend en dezelfde decadente
geest hebbend, kan niet toevallig zijn. Er zal een gemeenschappelijke oorsprong
moeten zijn, die ik nog niet feitelijk maar thematisch zeker in de poëzie van het
symbolisme aanwezig meen te zien. Dat Nijhoffs poëzie uit De wandelaar en Vormen
op heel veel plaatsen aan het symbolisme verwant is, hoef ik niet te vermelden. Dat
zijn verzen uit Nieuwe gedichten dikwijls een reactie zijn op zijn eigen vroegere
poëzie, is ook bekend. (Het beginvers van Nieuwe gedichten ‘De twee nablijvers’
laat zich, dunkt mij, voor zijn eerste strofe op twee lagen interpreteren:
- O oude boom in de achtertuin
hoe kaal en lelijk is je kruin,
ik vraag mij af of jij nog leeft,
zo weinig vruchten als je geeft.

Ik zie er de nu voorbije oudere poëzie in, maar niet minder het boom-thema, het
bloemen- en plantenmotief uit de symbolische poëzie. Misschien dat Sebastiaan zich
ook in die zin van de boom losmaakt!)
Gezien die reactie hoeft het niet verwonderlijk te zijn, dat ook ‘Het veer’ zo'n
reactievers is. Ik zou de hoofdfiguur van Sebastiaan dan ook niet een historische,
maar een literair-historisch figuur willen noemen. Met de martelaar heeft hij slechts
in zoverre te maken, dat de historische figuur op bepaalde wijze in de symbolische
poëzie gebruikt kan zijn. In ‘Het veer’ maken we de marteling niet mee - er is alleen
de vermelding van het ‘hemels licht’ dat Sebastiaan aanschouwde - maar terstond
bij de inzet worden de verrukking-wekkende attributen verwijderd.
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Gezien tegen die achtergrond krijgt het woord ‘bevrijdde’ een bijzondere betekenis.
De eerste strofe heeft iets definitiefs, er wordt iets in afgesloten; we zijn slechts
getuige van die afsluiting. En aan het definitieve en afsluitende karakter van de strofe
werkt de vorm ervan mee: de strofe is vrij kort en is slechts één zin groot. Een nieuwe
weg doet zich nog niet voor. De tweede strofe is er een van aarzeling tussen
eeuwigheid en tijd. Zie ik het goed, dan speelt in de tweede strofe het narcissus-motief
mee in de wijze waarop de vaart wordt beschreven. Belangrijk is ook, dat Sebastiaan
meent alleen te zijn bij het blanke water. De inzet van de derde strofe verandert het
beeld van rust en bespiegeling en het water gaat dat spiegelen wat Sebastiaan zeker
niet verwacht had. Het gedicht vertoont nu verder een geleidelijk proces van
‘integratie’ van Sebastiaan in deze zijde van de wereld. Hij wordt opnieuw opgenomen
en geboren en de beelden die zijn blik oproept zijn tegengesteld aan de laatste beelden
bekend uit het leven van de gemartelde Sebastiaan. (Er is in het vers nog een
opvallende ‘omkering’ te constateren. Sebastiaan schuilt in het klimop. Het ‘klimop’,
bij Nijhoff beeld van de dood, groeit hier langs een huis van nieuw leven.)
Al is het niet mijn bedoeling het vers als een allegorie te lezen - het bijzondere bij
Nijhoff is dat hij van een in feite moeilijk acceptabele figuur een boeiende en
ontroerende hoofdfiguur van zijn gedicht heeft weten te maken - dat in Sebastiaan
van de eerste strofe afscheid wordt genomen van een bepaalde soort poëzie en daarmee
van een bepaald tijdvak in de poëzie, staat voor mij vast. In het verdwijnen van een
tijdvak krijgt ook het begin van het vers, ‘Toen de avond viel’, een ander perspectief8.
Dat wij hier te doen hebben met een heilige die afstand doet van zijn heiligheid9,
geloof ik niet. Dat maakt de figuur van Sebastiaan te historisch gebonden, terwijl
het religieuze element in het vers ook niet of nauwelijks aanwezig is. Ziet men
Sebastiaan als een literair-historisch figuur, symbolisering van een poëzie die afgedaan
heeft en tot een geheel nieuw leven komt, dan wordt het anachronisme ook
begrijpelijk. Zijn aanwezigheid blijft een vreemde, maar die vreemdheid is opzet;
ze wordt echter opgelost: Sebas-
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tiaan wordt het kind van twee Nederlandse ouders10.
Wat nu volgt, moet als niet meer dan een soort toegift beschouwd worden. Lezing
van het werk van Nijhoff en dat van A. Roland Holst heeft bij mij een nog moeilijk
feitelijk aantoonbare indruk gewekt, dat er, althans van de kant van Nijhoff, iets als
een ‘kreatieve wedijver’ tot A. Roland Holst heeft bestaan. Meer dan een vermoeden
hierover uitspreken kan ik niet. Buiten deze heel voorzichtige constatering, kan wel
vastgelegd worden, dat de geest die in de meeste verzen uit Nieuwe gedichten
aanwezig is, tegenovergesteld is aan de geest van het werk van A. Roland Holst.
Alleen al lezing van ‘De soldaat en de zee’ kan het bewijzen, althans van het tweede
deel; het eerste deel geeft juist een typisch ‘Holstiaanse’ visie op de zee weer, visie
en bekoring waar de ‘ik’ zich in het tweede deel van bevrijd weet. Ik citeer hier
enkele strofen:
Ook ik werd, als hij in dit uur,
door het dwingende roepen van goden
en ongerepte natuur
naar het nachtelijk strand ontboden.
En heengegaan zoals hij,
heb ik een stem horen spreken
die wind en brandend getij
verstaan doen en onderbreken.
Terwijl een krans van bleek schuim
zich bevend legde om mijn voeten,
terwijl mijn blik in het ruim
niets dan het niets ontmoette,
naderden woorden van doem
en van gelukzaligheid beide,
en opende zich een vizioen
van een land aan de overzijde.

Het vers is grotendeels een kritische terugblik. In de twaalfde strofe kan de dichter
zich dan ook afvragen:
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Hoelang hield uw lege kim
geboeid mijn weerloos verlangen?

Lijkt dat kritische ‘lege kim’ niet een toespeling op ‘Wilde kim’?
Even opvallend is de overeenkomst-in-tegenstelling tussen ‘Het veer’ en één zeer
bepaald gedicht van Roland Holst, ‘Wedergeboorte’ uit de bundel Voorbij de wegen.
Nijhoff toont zich in zijn kritische werk een groot bewonderaar van deze bundel en
dat verschillende keren. Alhoewel hij ‘Wedergeboorte’ wel noemt, heeft met name
‘Het gebed van den harpspeler’ zijn voorkeur. ‘Het veer’ maakt de indruk, een
‘antwoord’ te zijn op ‘Wedergeboorte’; er zijn, dunkt mij, te veel overeenkomsten
en overeenkomstenin-tegenstellingen, om dat te betwijfelen. Ik citeer hier het vers
in zijn geheel:
Toen, in een mist aan een oever,
dit lichaam leeg lag, brak
den grond der ziel een vuur uit
dat de wereld in vlammen stak.
Afgronden braken open,
hemelen sloten dicht;
van grond tot wolken sloeg er
een roode orkaan van licht.
Ik vluchtte, mijn handen geslagen
tegen mijn aangezicht ...
Ik weet niet hoe ik weervond
een weg, die verloren was;
ik kwam aan een glinsterend water
en bloemen en zacht gras;
daar speelde God met een kind, dat
nog niet geboren was.
Ik dacht een tijding te staamlen:
‘De wereld is vergaan’ . . .
God sprak: ‘Wat mijn stem niet doen kon
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dat heeft mijn vuur gedaan;
gij kwaamt. Ga naar het water;
uw hoofd is nog zwart van roet,
en wasch er van uw handen
die vegen asch en bloed.’
Toen vroeg het kind: ‘Wat is dat:
de wereld?’ en God zei
blij na bedroefd herdenken:
‘De wereld is voorbij.’
En tot zichzelven: ‘Nu blijven
zij beiden weer bij mij.’
Ik wiesch mij in 't glinstrende water;
God speelde met het wicht ...
ik legde mij in de bloemen;
mijn oogen vielen dicht.
Toen ik ontwaakte lag ik
in licht en bloemen alleen;
vreemd en verzaligd zag ik
over een water heen.

Eindnoten:
1 In de bundel Schrijver en volk, Den Haag, 1963.
2 Gemakshalve noem ik de zes delen van het gedicht maar ‘strofen’, hoe ongelijksoortig ze ook
zijn, en dat niet alleen van grootte. De strofen drie, vier en vijf zijn de romp van het gedicht;
de eerste en de laatste staan min of meer apart; de tweede is een nadere inleiding tot het
hoofdgebeuren.
3 Prof. dr. J.C. Brandt Corstius maakte mij attent op een overeenkomst tussen regels uit de derde
strofe en enkele regels uit het vers ‘De veerpont’ uit de bundel Een zomerdroom van Frans
Bastiaanse, verschenen in 1919. (Verzamelde gedichten, bladzijde 71). Ik citeer hier de
betreffende regels; de overeenkomst lijkt mij meer het gevolg van een gelijkheid van situatie.
Dat na verwisseling van één lettergreep Bastiaanse Sebastiaan oplevert, doet zéker niet ter zakel:
Van de'over-oever los, kwam, langzaam, aangedreven
Het donker van de pont,
Die door den loomen stroom werd op den kant geheven,
Waar 't paard nog rustend stond.
Dan, van zijn hoefgebonk dreunde de houten vloering;
Onrust de rust verving,
Rust onrust, maar weer pont en paard door perelmoering
Van damp en water ging.
4 Deze verklaring kan prozaïsch aandoen; het ‘ongeopend’, dat op ‘on’ een duidelijk accent heeft
laat mede deze verklaring toe: de krant, die schrijft over wat gebeurd is, blijft gesloten; het
verleden is afgesloten, het gaat nu, in deze stilte van hoop, aanvang, ‘stilte als een eerste dag’
om wat er gebeuren gaat.
5 In beide gevallen lopen verschillende zintuiglijke gewaarwording dooréén, zien naar wat je
hoort, stilte is het licht niet; de gewaarwording laat zich blijkbaar moeilijk omschrijven; het
ervarene ligt in een moeilijk benoembaar gebied.

Kees Fens, Tussentijds

6 De laatste regels zijn klaarblijkelijk geïnspireerd door de in de middeleeuwse kunst bekende
voorstelling van het sterven: de ziel verlaat als een witte vogel het lichaam, dat door haar tot
de dood bewoond wordt. Oók uit wat in de vijfde strofe gezegd wordt over de tijd ‘terwijl het
wonderbaarlijk lichaam in de tijd hem gans bewoonde’ laat zich opmaken, dat het hier verhaalde
niet waar kàn zijn. Het zou in strijd zijn met Sebastiaans inzicht in de werkelijke situatie in zijn
leven, die tegengesteld was, het omgekeerde was van de traditionele. Dat traditionele kan nu
in de dood niet meer voortgezet worden; ook zo toont zich Gods barmhartigheid groter dan zijn
wet. Wat de inspiratie door de schilderkunst betreft: naar mij is verzekerd laat de Sebastiaan
uit het gedicht zich niet vereenzelvigen met één zeer bepaalde voorstelling van Sebastiaan in
de schilderkunst. Of er een Sebastiaan-voorstelling is, waarin bijvoorbeeld in een tweede tafereel
diens dood op de gebruikelijke wijze - ziel verlaat lichaam als vogel - is afgebeeld, is mij niet
bekend. Het zou te mooi zijn om waar te zijn!
7 Londen, 1967. Een privé-uitgave verscheen in 1950 in Stockholm, in een oplage van twaalf
exemplaren.
8 ‘De blauwe lucht’ die de herboren Sebastiaan bij de toeschouwer oproept, contrasteert m.i. met
de donker wordende hemel in de eerste strofe. In de derde strofe verduistert de hemel nog meer
(het dubbelbeeld schuift ‘over de telkens in de waterweerschijn donkerder avondhemel’. Het
eerste nieuwe licht komt niet van de hemel maar uit een huis. En in dat licht zet het proces van
de hergeboorte in.
‘Lamplicht’ staat er, bijna overnadrukkelijk, in de vierde strofe.
9 cfr. Kamphuis in het geciteerde artikel.
10 Sebastiaan is een figuur uit de poëzie die de aard van die poëzie symboliseert. Aard van de
poëzie en aard van de dichter ontlopen elkaar weinig. In de bevrijding van de poëzie ligt uiteraard
ook de bevrijding van de dichter, zodat in Sebastiaan ook symbolisering van de dichterfiguur
gezien kan worden. Dit wellicht niet ten overvloede voor degenen die direct met de vraag
komen: en Nijhoff zelf dan.
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Schaduw van een misvatting
In Het glinsterend pantser treft een stijlfiguur die, hoewel ze ook in ander werk van
Vestdijk voorkomt, hier zo veelvuldig optreedt, dat ze verdacht wordt: ze zou wel
eens iets met de opzet van het hele boek te maken kunnen hebben. Ze doet wat
luchthartig aan, werkt soms zeer komisch, wekt de indruk dat de verteller het niet
zo nauw neemt en kan daardoor irritant zijn voor degenen die van een schrijver
zekerheden en geen presentatie van mogelijkheden verwachten. Ze is verspreid door
de gehele roman aanwezig, maar met een opvallende frequentie in de eerste
hoofdstukken. Laat ik er een paar citeren1: ‘Ik: het was misschien een hij, of een hij
en zij tezamen, of meerdere hijen en zijen, en misschien was ik ongelukkig, omdat
zij mij niet ongelukkig konden krijgen’. (blz. 8); ‘Onder het uitspinnen van deze
gedachten reed ik een zijweg in, aan het eind waarvan een in boombladeren gevat
miniatuurtje zich voordeed van een tot dorpse zorgeloosheid vervallen Johannes
Vermeer: een of twee ramen, anderhalf raam’, (blz. 13); ‘Dat was een neef, of
achterneef, of beiden geloof ik’; (blz. 14); ‘Mevrouw Duprez, weduwe sinds jaren
droeg dit lot, of een ander lot’, (blz. 19); ‘maar bovenal was Victor, en voor zijn
onverzoenlijkste vijanden, de grote persoonlijkheid gebleven die hij was, - of die hij
zou kunnen zijn, want hij was een belemmerd mens ondanks alles’, (blz. 67);
‘Wanneer ik hem zo ongemerkt - of god weet niet eens ongemerkt - gadesloeg’ (blz.
73); ‘Hen ogenblik vreesde ik, dat hij de muziek eraan zou geven en zijn luxueuze
neigingen volgen, - voorzover die
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dan bestonden, maar hij zou ze ook kunnen volgen indien ze niet bestonden’, (blz.
189); ‘O ja zeker, ik was de enige, die Adri Duprez zou kunnen redden, gesteld dat
zij werkelijk gevaar liep. En wel omdat ik van haar hield. Of van haar had gehouden,
of opnieuw van haar zou gaan houden’ (blz. 251).
Bij alle verschillen - in graad van ernst bijvoorbeeld - hebben de geciteerde
fragmentjes gemeen, dat er geen uitsluitsel in wordt gegeven, niet kan worden gegeven
wegens de pluriformiteit waarin zich de buitenwereld en gevoelens voordoen, de
meervoudige duidingen ook die tegelijkertijd aan één verschijnsel gegeven kunnen
worden; mogelijkheden blijven open (waardoor de ene werkelijkheid wordt
gerelativeerd); één zaak kan tegelijk meer kanten hebben. Een identificatie toekennen
is blijkbaar een onmogelijkheid.
Wordt die stijlfiguur nu terecht verdacht, of is ze niet meer dan een uiting van
speelsheid van een auteur, die alles wil doen om zwaarwichtigheid te voorkomen en
zich van nodeloze moeilijkheden afmaakt met constructies die een wat ongewone
omschrijving zouden kunnen heten van het nonchalante ‘daar wil ik af zijn’? Ik
geloof dat de eerste vraag bevestigend beantwoord moet worden: de gesignaleerde
stijlfiguur is een symptoom van iets veel groters; de geciteerde fragmentjes - die met
een aantal andere uitgebreid kunnen worden - zijn speelse blaasjes opborrelend uit
een donkere ondergrond, die zoveel mogelijk toegedekt blijft en pas aan het einde
van de roman geheel zichbaar wordt.
Het glinsterend pantser zet licht en luchtig en wat keuvelend in. Wie zich met de
symfonische structuur van de roman wil bezighouden, kan bij het eerste hoofdstuk
denken aan het langzame deel waarmee het eerste gedeelte van een symfonie soms
begint: de klanken gaan als het ware op verkenning uit, ontmoeten elkaar nu en dan,
zij het wat aarzelend, tenslotte vinden ze elkaar en hun richting. Zo onschuldig is het
eerste hoofdstuk: een vrijblijvende beschrijving van zo maar wat voorvallen, die
niets schijnen te betekenen, althans alleen zichzelf schijnen te betekenen, verder geen
consequenties lijken te hebben. Wie verder leest, weet wel beter, zoals de luisteraar
naar die
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symfonie later zal moeten erkennen, dat het spelen niet louter spel was. Het is tegen
het einde van een warme zomer, ‘waarin langdurige droogte de bladeren voor hun
tijd tabakskleurig had gemaakt. Zo verschafte het landschap zich een eigen najaar,
een “Indian summer” terzijde van de tijd, met een afwachtend bos en uiterst droge
en stille zandwegen.’ Het lijkt onschuldig, maar een zomer die tegelijk najaar is,
maakt de natuur bedrieglijk: ze heeft een soort janusgezicht. Op zijn demografische
verkenningen - die hij in regeringsopdracht uitvoert - ontdekt de ‘ik’ onder meer ‘de
filmhelden’, mannelijke dorpsbewoners. Over de tweede ontdekking schrijft hij onder
meer: ‘Daar was ook de vervette filmacteur met de haviksneus en de biefstuknek,
breed en omslachtig en een beetje fataal te voorschijn tredend, vlak bij een “nieuw
huisje” in verregaande staat van aanbouw. Had ik de moeite genomen om te
informeren, hij zou zich als architect, woningmakelaar of opzichter hebben ontpopt’
(blz. 9). Hier is de meerduidigheid wel compleet: iemand is een acteur, maar zou
zich bij informatie ontpoppen als, volgen drie mogelijkheden. Bovendien is een huisje
nog ‘in verregaande staat van aanbouw’, waarmee de dubbelzinnige indruk dat een
half huis een half voltooid en half afgebroken huis kan zijn, verwoord is. Op één
onderdeel, een uitschietende arm, doet de man ook nog denken aan de vader van
Bert Duprez. De twee laatste mensen zijn op weg naar vier jongetjes die op
namaakrotsjes zaten ‘te spelen, of zich alleen maar sril te houden’.
Een hele groep meerduidigheden heeft zich in het korte voorspel van het eerste
hoofdstuk verzameld: een zomer die een herfst is, filmhelden die geen filmhelden
zijn en toch weer wel, jongetjes die spelen of misschien niet spelen, - een verwarrende
wereld heeft zich voorgedaan; de ‘ik’ is geen duplo- of triploziener, maar alles heeft
meer aangezichten. En dat niet alleen; niets ook ligt in één dwingend perspectief,
zoals, achteraf, het eerste hoofdstuk bewijst: wat daar freewheelen leek en de schijn
had van een toevallige aaneenschakeling van gebeurtenissen, blijkt later betekenis
te hebben, al zal het alleen maar zijn het noemen ‘via de vader’ van Bert Duprez, de
klank, de naam die een
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reeks andere of een serie gebeurtenissen oproept (met Bert Duprez is, zoals uit het
begin van het tweede deel van de roman blijkt, alles begonnen: bij een pesterij van
hem verschijnt Slingeland voor het eerst; niet toevallig - achteraf gezien dan - dat in
de herlevings- en voortzettingsgeschiedenis de naam van Bert Duprez als eerste
opduikt [in nog verder verwijderd verband ligt het begin van de nieuwe geschiedenis
in de door de ‘ik’ enige tijd geleden hernomen correspondentie met Bert Duprez],
zoals het gerechtvaardigd is bijna, dat het eerste hoofdstuk van het derde deel begint
met een bezoek aan de huisarts geworden Duprez).
In het tweede hoofdstuk van het eerste deel wordt de eerste ontmoeting met Adri
Duprez beschreven. Uit het verslag licht ik dit fragment, - het kan erop wijzen dat
de verteller als schrijver de dupe is van het identiteitsgebrek, de voortdurende
veranderingen die zich ook in de werkelijkheid aan hem voordoen: zijn beschrijvingen
moeten falen aangezien geen enkel object statisch is: ‘En dan, een gezicht is niet een
vaststaand iets, het is een beweging in de tijd, een soort verouderen naast het
verouderen, waardoor iedere week of iedere maand, en soms van de ene dag op de
andere, het allernieuwste gezicht wordt blootgelegd, en dan weer een, en weer een’
(blaz. 17). Niemand lijkt kennelijk op zichzelf. In de inzet van het tiende hoofdstuk,
waar de auteur zich de tot zwaarmoedigheid leidende zwaarte van het schrijverschap
bewust wordt, keert de boven aangehaalde gedachte in andere vorm nog eens terug:
‘Loom en moe en vol twijfel aan mijzelf, ook als schrijver, want wat zijn mijn
mensenportretten waard? Ik kan niet eens instaan voor de juisheid van mijn telkens
hernomen beschrijving van een persoonlijkheid zo scherp afgetekend als die van
Victor Slingeland, al had hij natuurlijk die wenkbrauwen, en bij tijden die deftige
toon’ (blz. 80). Opvallend is, dat het verschijnsel zich voor de verteller niet voordoet
in de gedaante van de woorden; hier geen verwarring door dubbelzinnigheden of
dubbelgedaanten die het woord betekenisloos zouden kunnen maken en aan de
schrijver zijn materiaal ontnemen; ‘das Wort ohne Eigenschaften’ doet zich als
probleem niet voor.
In het tweede deel van Het glinsterend pantser komt de
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verteller nog eens op zijn voor hem karakteristieke moeilijkheden terug. Stan Vastenou
arriveert voor de tweede maal in het houtstadje: ‘Ik vond haar heel veel veranderd,
- in haar voordeel? in haar nadeel? - maar het kan zijn, dat hier dat eigenaardige
“verouderen zonder verouderen” een woord meesprak, dat onophoudelijk verglijden
en verschuiven van een gezicht, een uiterlijk, alsof de mens niet één is, doch velen,
die allemaal aan de beurt willen komen, voordat zij gezamenlijk doodgaan’ (blz. 59).
Dat bij een dergelijke veelvormigheid schrijven welhaast een onmogelijkheid wordt,
lijkt aannemelijk; de liefde moet ook veel problemen (want snelle veranderingen in
de genegenheid door de snelle uiterlijke wisselingen van de geliefden) geven, zoals
in Het glinsterend pantser ervaringen van de verteller met Alice van Voorde en Adri
Duprez bewijzen. Zekerheid ontbreekt aan de identiteit van anderen, - en wie zal
zeggen ook niet aan de eigen identiteit; persoonsverwisselingen hoeven niet
uitgesloten geacht te worden, oorzaak en gevolg kunnen verwisselbaar zijn, enfin
men loopt in een bos waar elke stap elke boom anders maakt, al blijft hij dezelfde.
Al wil ik Het glinsterend pantser niet doorlopen op alle passages die uitwerkingen
of illustraties lijken van de gesignaleerde stijlfiguur, enkele relevante passages uit
het eerste deel van de roman wil ik nog noemen. Hoofdstuk III beschrijft grotendeels
de ontmoeting met twee beeldengroepen, en die leveren - per se, zou ik bijna willen
zeggen - mogelijkheden tot visuele verrassingen en perspectiefverschuivingen,
benaderd als zij kunnen worden van verschillende kanten. De mogelijkheden van
met name de ‘Griekse’ beeldengroep vermenigvuldigen zich dan ook snel. Eerst
wordt de groep historisch geduid, de gewonde krijger is Patroklos, de tweede figuur
laat zich moeilijker identificeren. Later wordt aan de toeschouwende ‘ik’ in het ritme
van de beeldengroep het schommelend loop-ritme van Adri Duprez zichtbaar, en
zonder overgang, plotseling moet hij aan Victor Slingeland denken, de jeugdvriend.
In geen tijden had hij aan hem gedacht, bedenkt hij verwonderd (zo verwonderlijk
weer niet: Bert Duprez is in de buurt geweest, Slingeland moest wel tevoorschijn
komen!):
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‘Mogelijk leek het gezicht van de gewonde op dat van Victor? Ik naderde het
standbeeld, en bevond de gelijkenis uiterst gering; en Victor Slingeland had natuurlijk
nooit een baard gedragen, en zou dit ook nooit doen. Waarom dus? Waarom niet!
Men kwam op de vreemdste gedachten op zulk een door godenzonen bespookt
bosterrein ter-zijde van het verkeer, en toen ik naar het hekje terugwandelde, suste
ik mijzelf met de overweging, dat het niet zinlozer was Victor Slingeland te zien in
een Griekse held, die niet op hem leek, dan een meisje te herkennen in een beweging,
die er niet was’ (blz. 28).
Aan het einde is alles weer opgeheven; een recent en ver verleden flakkerden even
op, zonder consequenties naar het lijkt.
Het vierde hoofdstuk speelt in een ruïne die er geen is. S., de ‘ik’, spreekt met
Alice van Voorde, die hij zo juist voor het eerst ontmoet heeft. Na enige tijd
constateert S. bij de vrouw een in verband met de voorgaande hoofdstukken
merkwaardig aanwensel: zij gebruikt voortdurend het woord ‘eigenlijk’; wie dat
bijwoord gebruikt, poogt het werkelijke karakter van iets aan te geven tegenover de
schijn die het wekt en die algemeen voor de werkelijkheid wordt aangezien. Schijn
en werkelijkheid kunnen verwisseld worden; iets lijkt het één, maar is in feite het
ander en dat tegelijkertijd. Verwonderlijk is het niet dat de ontmoeting tussen de ‘ik’
die voortdurend met de meerduidigheid geconfronteerd wordt, en Alice van Voorde,
voor wie alles ook twee kanten heeft of althans de mogelijkheid heeft een verkeerde
kant te laten zien, tot verwarrende verwikkelingen leidt.
In hoeverre bepaalt dit alles het verloop van de roman naar het adembenemende
slot toe, de onthulling van het werkelijke glinsterende pantser aan de ‘ik’, die
volkomen verslagen achterblijft? Na lezing van dat slot kan men niet anders dan
vaststellen, dat de wereld van S. geheel van aanschijn veranderd is, zoals Slingeland
in korte tijd voor S. van gedaante veranderd is. (Er zitten m.i. duidelijke
Thabor-reminiscenties in de passage; het einde van de gedaanteverandering
bijvoorbeeld: Slingeland staat plotseling weer gekleed in verhulde gedaante voor S.
‘Maar daar
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stond hij dan voor me, en ik voelde zijn hand op mijn schouder, en hoorde zijn stem:
“Trek je het toch niet zo aan, beste kerel.”)’ Uit besprekingen in 1956 herinnerde ik
me, dat een enkele recensent het slot teleurstellend vond, eerder een anti-climax dan
een onthutsende finale. Ik kan dat niet zo zien; de gedachte zou eerder bij mij opkomen
dat de finale, waarin werkelijk een hele wereld verandert, te groots is, tenzij men
zich in het gewicht van de voorbijgaande geschiedenis vergist. Nagenoeg het gehele
boek is in een luchtige toon geschreven; geestigheden en grapjes ontbreken niet,
relativeringen van ander karakter dan de genoemde evenmin. Op het eerste gezicht
- maar dan moet men echt wel niet van te dichtbij kijken - doet de roman aan als een
op het niveau van ontspanningsverhalen vertelde geschiedenis met een dan weinig
passend dramatisch slot. Kijk je niet van te dichtbij, dan kan je wel ontgaan, dat Het
glinsterend pantser in het romanoeuvre van Vestdijk een der meest lyrische werken
is. Er staan bijvoorbeeld nog al wat uitroepen en aanroepen in de roman verspreid
die de duidelijke getroffenheid en betrokkenheid van de ‘ik’ verraden en allerminst
een jolig karakter hebben; ze kunnen er je wel op wijzen dat kleinigheden voor die
‘ik’ een zeer grote betekenis moeten hebben. Een voorbeeld uit het tweede deel, het
zesde hoofdstuk waarin de aankomst van Stan Vastenou in het houtstadje wordt
beschreven. Bij het eerste gezicht heeft S. haar ‘mokkel’ genoemd. Later maakt hij
bij Bert Duprez thuis kennis met haar. Op een bepaald moment staat Stan Vastenou
op en dan schrijft S. neer: ‘Ik schrok. Wat was dát? Tersluiks volgde ik haar met de
ogen, uit mijn ooghoeken. Zo onthutst was ik, dat het aan mij te merken geweest
moet zijn, ik voelde mij slap en weerloos worden als een beklaagde in zijn bankje.
Niets werd mij ook bespaard. Ik zag het. Lieve Jezus nog aan toe, ik zag waarom ik
haar “mokkel” had genoemd’ (blz. 138). Thuis op zijn kamer verwerkt S. zijn
indrukken. De oorzaak van zijn ontsteltenis: de wiegende gang van Stan Vastenou
en zijn overdenkingen culmineren in deze passage, die in bewogenheid niet onderdoet
voor de slotpassage van de roman: ‘Ze was getekend midden in het lichaam. En
daarom liep ze zo, bij de lieve
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goede Jezus, ze kon er niets aan doen; daarom liep ze zo, manziek wiegend, deinend
met de heupen als de grote hoer van Babylon, met Maria Magdalena en Cleopatra
en Cléo de Mérode en Rooie Sien in één persoon verenigd, de stakker, en daarom
werd ze door onze stadsamuseur voor hysterisch uitgemaakt als ze de Franse literatuur
beoefende.’ (blz. 139) Vanwaar die ontsteltenis? Nieuwsgierigheid naar een fascinatie
(door suggesties) door de vrouw slaat om in een grondeloos medelijden, dat ontstaat
door een plotselinge kijk: hij ziet de vrouw ineens geheel anders dan hij haar tot dan
gezien heeft. En onmogelijk is het niet dat hij haar later nooit meer zo gezien heeft,
want de gevolgen, door zulke ontsteltenis veroorzaakt, blijven uit. Men kan de latere
verhouding van S. tegenover Stan Vastenou hoogstens geamuseerd en nieuwsgierig
noemen. Niet ontkend kan echter worden, dat aan een bepaalde zekerheid, een
bepaalde visie op de vrouw abrupt een einde is gekomen: een totaal andere visie
bleek ook mogelijk en nog een aantal andere daarna eveneens. Je komt tot de
veronderstelling dat de ‘ik’ hier slachtoffer wordt van de meerduidigheid, de
veelvormigheid van een enkele figuur; de grond glijdt onder hem vandaan.
De slotpassage, de gebrokenheid van de ‘ik’ na de onthulling, de uiterst bewogen
toon, kunnen erop wijzen dat bij S. ineens een fundamentele zekerheid is weggevallen,
ik geloof zelfs dat je mag veronderstellen: zijn enige zekerheid. Welke? Dat zijn
jeugdvriend groot en ontastbaar was? Dat speelt zeker mee. De zekerheid van een
ideaal? Die is zeker ook weggevallen. En met dat wegvallen is een geheel stuk
jeugdgeschiedenis een vergissing gebleken. Ik geloof dat de ontsteltenis na de
onthulling hierin haar verklaring moet vinden: het enige dwingende perspectief dat
S. in zijn leven kende, is verdwenen. De enige figuur die zich liet identificeren, door
alles heen eenvormig bleef, blijkt óók meerduidig te zijn. Dit alles kan echter het
dramatisch slot niet geheel verklaren. Er moet, dunkt mij, nog dit aan toegevoegd
worden: met de onthulling verliest S. ook zijn eigen identiteit, bij gebrek aan
mogelijkheid tot identificatie met Victor Slingeland. De werkelijke hoofdfiguur van
de roman is S.; hij is de stervende Patroklos uit de beelden-
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groep; Patroklos kwam om in het harnas van zijn beste vriend, Achilles.
Het glinsterend pantser heeft, zoals bekend, drie delen, elk naar een figuur
genoemd, resp. ‘Alice van Voorde’, ‘Victor Slingeland’ en ‘Adri Duprez’; ze zijn
alle drie ongeveer gelijk van bouw: vanuit een rustig begin ontstaan verwikkelingen
die uitlopen in een finale. Tussen de delen één en drie, die bij elkaar aansluiten en
in het recente verleden spelen, ligt het in een verder gelegen middendeel. Het
middendeel is het uitvoerigst en het traagst van verloop, hetgeen in verband is gebracht
met de symfonische opzet van de roman. De plotselinge wending in de tijd na het
eerste deel doet verrassend aan: het verhaal maakt ineens een halve slag terug, waarna
bij het begin van deel drie het verhaal weer in zijn oorspronkelijke stand wordt gezet.
In het eerste deel manifesteren zich plotseling personen en krachten uit het verleden,
die bezinning op dat verleden noodzakelijk maken, niet alleen ten behoeve van de
lezers, maar zeker ook ten behoeve van de vertellende ‘ik’ zelf: het heden dwingt
hem tot terugkeer naar het verleden, naar de wortels van de gebeurtenissen die hem
pas waren overkomen, waarbij het bewustzijn dat zich in het recente verleden een
ver verleden als het ware in spiegelbeeld herhaald heeft, meegespeeld kan hebben.
Gaat men op grond mede van de slotscène van de roman ervan uit, dat S. de
hoofdfiguur is, dan kan men moeilijk anders besluiten dan dat over hem dan toch
weinig informatie wordt verstrekt en dat met name in het middendeel. Verliest S.
zich daarin over allerlei figuren in de kleinste details, over zichzelf zwijgt hij bijna
geheel; over hem geen liefdesverhalen in dat toch aan zulke geschiedenissen rijke
deel; gezinnen gaan over de tong en huizen open, maar over S. zelf hoort men slechts
dat hij broers heeft; een vader (en welke verschrikkelijke vaders duiken niet op)
wordt niet zichtbaar. Hij schijnt nauwelijks een eigen leven te leiden tenzij men onder
dat eigene verstaat: bewonderende en verwonderde schaduw te zijn van Victor
Slingeland. S. is in het middendeel van de roman nagenoeg alleen als getuige van
het proces van zelfopenbaring van Victor Slingeland als god, duivel, magiër, musicus.
S. be-
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staat in dit middendeel dankzij Victor Slingeland, die in zijn grootse gestalte voor
een belangrijk deel moeilijk anders genoemd kan worden dan een schepping van S.,
hoe paradoxaal dit geheel ook kan aandoen.
Ook de delen één en drie geven weinig informatie over S. Een gehele periode, die
tussen het laatste contact met Victor Slingeland aan het einde van het tweede deel
en het begin van het eerste blijft blanco. Goed, hij is een schrijver en als zodanig
enigszins in een crisis, zoals hij aan Alice van Voorde vertelt. Hij is in een periode
van herstel van een gebroken hart: de hoofdfiguur van een roman die hij aan het
schrijven was, ging op een geliefde lijken en hij koos het fantoom boven de
werkelijkheid: de geliefde ging over aan een vriend. Zelfs romanfiguren blijken hun
eigen gezicht te kunnen verliezen en de gestalte van een ander aan te kunnen nemen!
Leidt S. nu een eigen leven? Het heeft de schijn van wel. Hij is een druk handelend
iemand, niet zonder gevoelens van superioriteit, hij legt allerlei contacten, maar is
gelijk bezig het verleden tot leven te wekken en daarmee begint zijn schaduwbestaan
opnieuw. Slingeland beheerst de relatie met Alice van Voorde en voor een belangrijk
deel die met Adri Duprez; beiden verliest S. aan Slingeland, hij staat ze als het ware
aan hem af in volledige dienstbaarheid. In de beide relaties van S. is er een hoogst
belangrijk intermediair: de muziek. Via de muziek verliest hij beiden aan Slingeland,
zoals hij zich in deel II via de muziek zelf aan S. verloor. Een der hoogtepunten, ook
lyrisch gezien, van het tweede deel is het vierde hoofdstuk, ‘Klopgeesten en spinetten’.
Op de zolder van Duprez, die veel lijkt op een uitdragerij, ontdekt Slingeland een
spinet. De scène waarin Slingeland zich op dat oude ding als musicus aan S. openbaart,
wordt met uiterste precisie beschreven, bewijs van belang in zijn leven van die scène,
zoals de herhaling aan het slot van de passage de getroffenheid van S. aangeeft:
‘Victor nam een kapotte keukenstoel, waarvan hij enkele jaargangen van een modeblad
af liet glijden, en ging voor het tafeltje zitten. Hij bekeek het spinet nog eens goed.
Hij verschoof zijn stoel, boog het hoofd, alsof hij nadacht. Hij hief de handen. Hij
begon te spelen. Hij begon te
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spelen op dat spinet’ (blz. 117). De beschrijving doet denken aan die van een ritueel.
Een vergelijkbare scène staat in het laatste hoofdstuk van het tweede deel. Victor
Slingeland speelt in zijn huis aan de student S. (het verleden en het houtstadje lijken
al ver achter beiden te liggen) ‘La soirée dans Grenade’ en de sextenetude van
Debussy voor. S. schrijft er jaren later over: ‘Ik kan dat niet beschrijven. Het was
niet dat hij onberispelijk speelde, of ook maar een bijzondere opvatting liet raden,
het was ook niet de verbazing omdat hij de verloren tijd zo glansrijk bleek te hebben
ingehaald, maar het was omdat híj het was, die daar achter de vleugel zat te spelen,
mijn jeugdvriend, mijn vriend’ (blz. 189).
Zoals er zoveel van S. verzwegen wordt, is dat ook het geval met zijn muzikaliteit.
We vernemen dat hij, omstreeks de tijd dat Slingeland in zijn leven verschijnt, al een
aantal jaren pianoles heeft. Zijn muzikaliteit moet niet gering zijn geweest, de
bekendheid van zijn begaafdheid evenmin: door de informaties van Bert Duprez
wordt door de moeder van Adri Duprez op het muzikale oordeel van S. hoge prijs
gesteld. Dat alles is weinig onthullend; als steeds in deze roman laten zich ook op
het gebied van de muziek de feitelijkheden raden uit de reacties van S. op bepaalde
gebeurtenissen. Heel veel te raden laat voor mij de wijze waarop S. reageert op het
concert dat hij met Alice van Voorde bijwoont en dat door Slingeland geleid wordt:
zijn gedachten onder het spel bewijzen dat hij als het ware meedirigeert en dat zeer
kritisch. Zijn muzikaliteit en zijn muzikale kennis moeten voor die van de dirigent
niet onderdoen; hij is zelfs zo eigenzinnig bepaalde onderdelen anders (en beter) te
zien dan de dirigerende jeugdvriend. Over de congeniale muzikale begaafdheid van
S. zegt zo'n scène, dunkt mij, heel veel; niet minder over de ambities, in elk geval
niet gerealiseerde mogelijkheden van S. Openbaart zich Slingeland in verschillende
hoedanigheden aan S., een ervan en niet de minst indrukwekkende is die in zijn
muzikale begaafdheid. Daarin moet een belangrijk verbindingspunt liggen en
bovendien voor S. in zijn behoefte tot bewondering èn vereenzelviging met Slingeland,
een mogelijkheid tot identificatie. Slingeland lijkt de ver-
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tegenwoordiger van de absolute muzikant: voor niets anders dan voor muziek lijkt
in zijn leven plaats. Na de onthulling aan het slot van het boek blijft van die
absoluutheid als muzikant, niet van de grootheid ervan, niets meer over: het ene is
er bij gebrek aan mogelijkheid tot het andere. Op een der belangrijkste punten wordt
de nauwe verbinding van S. met Slingeland verbroken. Hij blijkt de schaduw te zijn
van een misvatting.
Hoe dicht S. en Slingeland bij elkaar staan, hoezeer de een de schaduw van de
ander is, wordt haast speels in nog twee scènes bewezen. In een taxirit naar huis na
het concert heeft Alice van Voorde aan S. min of meer haar liefde verklaard. Wanneer
hij haar in het vierde hoofdstuk van deel III daaraan herinnert, is haar verbaasde en
verontwaardigde reactie ‘Jóu?’. S. wordt hierdoor als door een slag in zijn gezicht
getroffen. Wat hij zich niet realiseert en tijdens de korte duur van de relatie niet
bedacht heeft, is dat Alice van Voorde een ‘eigenlijk’ figuur is. Wat of beter wie er
‘eigenlijk’ hoofdzaak was in de relatie met S. blijkt nu overduidelijk. S. was voor
haar eigenlijk Slingeland.
Ook Adri Duprez maakt een verwisseling tussen S. en Slingeland: in een
koortsaanval, kort nadat zij door Slingeland is uitgescholden, bekent zij door S. zo
te zijn bejegend. Een eigen identiteit is aan S. zelfs in zijn meest nauwe relatie niet
gegund. Altijd is er de machtige Slingeland, wiens macht S. echter als een goede
tovenaarsleerling niet betreurt, die hij behoeft in zijn leven dat slechts een dankzijleven
is, een leven dat ‘eigenlijk’ nauwelijks een eigen leven is, of, als men wil, wel een
eigen leven maar dan als schaduw van Slingeland. Zelfs die eigenheid wordt hem in
de slotscène van de roman ontnomen. Boven stelde ik, dat Slingeland in zijn grootheid
ook een schepping is van S. Geldt de eerste in het houtstadje zeker als een bijzonder
iemand, echte allures zijn aan hem alleen door S. toegekend. Vanuit eigen tekorten
en verlangens, vanuit bewondering voor de leerling voor de meester. En wat gebeurt
er aan het slot? S. verliest zijn schepping aan de werkelijkheid, een veel onthutsender
ervaring dan die waarvan hij tijdens zijn verblijf in D. tracht te genezen: het verlies
van
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een werkelijke geliefde aan een door hem geschapen figuur. Hij stoot de eerste af
om ‘twee totaal verschillende manieren van voelen, van kijken, beschouwen’ te
ontlopen, waarbij dus het enkelvoud voor het dubbelbeeld, voor de mogelijkheid tot
verwarring, wordt gekozen. Met de mededeling ‘alleen voor het fantoom kon ik
medelijden voelen ...’ besluit S. de onthulling over het gebroken hart in het vijfde
hoofdstuk van het eerste deel. Na de onthulling aan het slot blijft hem alleen
zelfmedelijden over: S. blijft achter met het fantoom van zichzelf, dat hij door zijn
schepping van Slingeland ook zelf geschapen heeft. De leegte is volkomen. Hij is
alleen met zichzelf, althans met wat nu van zichzelf over is.
Blijft dan als laatste mogelijkheid voor S. de hele zaak op te schrijven en zich door
de grondtoon van het ‘schrijfwerk’, die er een is van luchtigheid, boven het gehele
gebeuren te plaatsen, door die toon de andere mogelijke kant van de zaak te laten
zien. Zo ontstond deze roman die eigenlijk geen roman is. S. noemt zijn boek
‘memoires’, maar hij gaf er de vorm aan van een symfonie, daarmee zich als schrijver
op maximaal muzikale wijze plaatsend boven Slingeland, die niet componeren kan.

Eindnoten:
1 Geciteerd naar de eerste druk, Amsterdam, 1956.
Naschrift: Tussen schrijven en corrigeren van dit stuk bladerde ik, om een bepaalde uitspraak
terug te vinden, in het boekje Nol Gregoor in gesprek met S. Vestdijk. Aan het slot van het
zevende gesprek komt Vestdijk even te spreken over zijn ‘sterke neiging tot relativisme’. De
schok door lezing van Nietzsche in 1925 bij hem te weeg gebracht, heeft de neiging alleen maar
versterkt. Vestdijk spreekt dan over ‘een breidelloos relativisme, dat tenslotte zo consequent
kan worden dat het op zichzelf weer iets absolutistisch krijgt. Dat is wat Nietzsche perspectivisme
noemt. Dat er wel misschien een waarheid bestaat, maar dat de waarheid voor het menselijke
altijd vanuit een bepaald perspectief benaderd wordt zodat je eigenlijk niets met zekerheid kan
weten’ (blz. 85).
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De onoverwinnelijke gasfitter
I
Achterberg moet vrij lang aan zijn ‘Ballade van de gasfitter’ gewerkt hebben. Blijkens
een mededeling van Gerrit Borgers in de afdeling ‘ ... Om te getuigen van mijn
bewondering’ in het Achterberg-nummer van Maatstaf (jaargang 11, nummer 10/11,
jan. febr. 1964) had hij in de zomer van 1950 acht van de veertien gedichten, die nu
de reeks vormen, voltooid. Hij liet ze toen aan Nijhoff lezen en had met hem een
gesprek over de verzen. Pas in januari 1952 kreeg Nijhoff de gehele ballade ter lezing.
Nijhoff reageerde met een briefje, afgedrukt in genoemd nummer. Ik citeer er de
eerste alinea van:
‘Bert heeft me vanmiddag de “Ballade van de gasfitter” gebracht, om mij die even
te laten lezen voor hij hem weer naar jou terugstuurt. Ik heb de ballade deze avond
tweemaal gelezen en ik ben er verrukt van. Zo is het goed, Gerrit. Je hoeft er niets
meer aan te doen.1 Het kan nu verder zijn eigen weg vinden, dat wil zeggen, het zal
nu wel vanzelf hoe langer hoe helderder worden.’
Gezien de slotzin lijkt het geen onmogelijkheid dat in het eerste gesprek kansen
op onhelderheid van de verzen besproken zijn. Een vrij langdurige confrontatie met
de ‘ballade’ heeft mij ervan overtuigd, dat Nijhoff met zijn ‘vanzelf’ wel erg
optimistisch is geweest. Er bestaat op de ‘ballade’ een heel klein commentaar van
Anthonie Donker; het is in versvorm geschreven, verscheen in ‘De Nieuwe Stem’,
17e jaargang, 2 febr. 1962. Ik vind het vers een
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bijzonder knappe interpretatie in nucleo, althans van het kerngegeven van Achterbergs
reeks gedichten. Het vers heet ‘Gerrit Achterberg’:
In memoriam de dichter
van de Ballade van de gasfitter
Met alle wil en werktuig zocht
hij midden op de dag
in het ondergrondse verborgene naar
de Leiding tussen zijn en dood.
Hij zwoegde zwaar
en vond het gat,
en laste het lood
tot onverbrekelijk metaal
van taal.
En hees zich daarna bovengrond,
zag eerst, verwonderd, rond
in het zonderling gewemel,
en hief dan als bij bliksemslag
de blik ten hemel.

Het verhaal van de gasfitter is hier direct op de dichter betrokken; achter het bijzondere
wordt dadelijk het algemeen bekende en als algemeen geldig aanvaarde gezien,
hetgeen ook in de meeste commentaren op Achterberg het geval is, ook in de analyse
die Andries Middeldorp onder titel ‘De tragedie van de gasfitter’ publiceerde in
Nieuw kommentaar op Achterberg, en die daardoor, ondanks enkele verhelderende
opmerkingen, onvoldaan laat. De moeilijkheid bij het lezen van Achterbergs werk
blijft onbevangenheid tegenover dat werk. Gewenning door een altijd maar genoemde
centrale thematiek maakt je welhaast bij voorbaat leesblind. Een karakteristiek
voorbeeld van wat je bij het werk van Achterberg ‘hinausinterpretatie’ kunt noemen,
levert Middeldorp in de bespreking van het derde sonnet van de reeks. Het eerste
vers van de ‘ballade’ begint met de voor de interpretatie gevaarlijke regel ‘Gij hebt
de huizen achterom bereikt’. Middeldorp gaat in elk geval zo onbevangen te werk
dat hij de ‘gij’ niet terstond met de ‘gestorven geliefde’ identificeert. De hoedanigheid
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van de ‘gij’ laat hij voorlopig open. In het derde sonnet komt de gasfitter op de
gedachte, het huis onder water te zetten of de gasleiding lek te slaan. Hij voert geen
van beide voornemens uit en bedenkt wat er de volgende dag in de kranten zou staan.
Het volgende (ik citeer slechts het eerste deel);
‘Door onbekende oorzaak vond een fitter,
bij de uitoefening van zijn bestaan,
de dood door gasverstikking. In het aangrenzend gedeelte was hetzelfde bitter
lot aan de huiseigenares beschoren.’

De aanwezigheid van een vrouw in dit vers doet Middeldorp besluiten, dat de ‘gij’
wederom de bekende aangesprokene is, alhoewel daarvoor geen aanwijzingen zijn.
Alleen gewenning kan tot vereenzelviging van een ‘gij’ met een ‘zij’ leiden.
De aanduiding ‘ballade’ doet een episch-lyrisch gedicht verwachten. Gezien de
‘Ballade van de winkelbediende’ uit de bundel Mascotte en ‘Ballade van de tijd’,
die de bundel Vergeetboek afsluit, neemt Achterberg het genre erg ruim. De ‘Ballade
van de gasfitter’ bestaat uit 14 sonnetten (in feite uit dertien sonnetten en één vers
van vijftien regels, het derde gedicht), waarvan alleen de laatste drie min of meer
beantwoorden aan de verwachtingen die het woord ‘ballade’ oproept. Het twaalfde
sonnet, beginnend met de regel ‘Het hoofdbestuur van 't christelijk vakverbond’,
doet aan als een afsluiting, karakter dat nog versterkt wordt door het begin van het
dertiende sonnet, waarin duidelijk, na een grote pauze, een geschiedenis hernomen
wordt: ‘Na jaar en dag hervinden wij de fitter’. Tussen dertien en veertien is wederom
een grote tijdspauze. Geeft sonnet dertien een beeld van de laatste levensjaren van
de gasfitter, veertien beschrijft zijn dood en begrafenis. Van de veertien zijn de laatste
het duidelijkst verhalend. In het twaalfde vers ontbreekt de verteller binnen het
gedicht, in het dertiende is hij er als verslaggever (met de lezer als erin betrokken
medetoeschouwer), in het veertiende sonnet is hij
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toeschouwer bij dood en begrafenis van de fitter. In de andere verzen is de ‘ik’ ook
steeds aanwezig, hij vertelt, maar is zelf de hoofdpersoon van de vertelling. Hier
overheerst het lyrische element.
Ondanks de genoemde overeenkomsten tussen de drie laatste verzen van de
‘ballade’ is er toch één opmerkelijk verschil. In tegenstelling tot sonnet twaalf en
dertien, is veertien in de verleden tijd geschreven: ‘In 't eind sloten zijn ogen zich
voorgoed’. Het vers is terugblikkend; in 12 en 13 vallen tijd van gebeuren en tijd
van vertellen samen. Voorlopig kan dit gezegd worden: door het gebruik van de
verleden tijd is de afstand in tijd tussen het gebeuren in dertien en veertien nog groter
dan het verhaalverloop al suggereert en daarmee ook de afstand van de verteller tot
het gebeuren. Opvallend is, dat ook bij de eerste elf sonnetten er één is, dat, in
onderscheiding van de andere, in de verleden tijd geschreven is. Het zesde, dat als
volgt begint:
Die nacht kwam ik alleen nog maar te weten,
dat de concierge sliep. Hij was vermoeid
en had de cijfers in zijn hoofd vergeten.

Een verklaring voor deze afwijkende tijd ligt niet bepaald voor het grijpen. Het
perspectief van waaruit het gebeuren verteld wordt is anders, maar waar staat de
verteller, vanuit welke hoek en welke tijd ziet hij het gebeuren? Het erop volgende
sonnet is weer ‘momenteel’. Zes eindigt met de regel: ‘Niemand hoorde me heengaan.
Keek hij op?’ en dan begint zeven meteen:
Bij 't krieken van de dageraad op pad,
de slaap nog in de ogen, schijnen mij
het eerste uur de straten vogelvrij.

(gezien ‘het eerste uur’ kan de tegenwoordige tijd als een praesens-historicum gezien
worden; de meeste gevallen van werkwoordsgebruik maken het onmogelijk voor de
hele ‘ballade’ een praesens-historicum aan te nemen. Overigens: het gebruik van de
verleden tijd in de twee
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genoemde sonnetten blijft dan vreemd).
Men kan zeggen dat vers zes geschreven is als terugblik, nadat alles heeft plaats
gehad, vooral ook vanwege het grote afstand scheppende ‘Die nacht’. Het zesde vers
lijkt een later toegevoegde mededeling, die zich tussen haken laat zetten, een soort
entr'acte. Het verloop van het verhaal maakt zo'n tussenvoeging echter onmogelijk,
althans wanneer die, zoals hier, achteraf is geschied, want de ‘ik’, die het nachtelijk
avontuur uit sonnet zes beleeft, is een andere ‘ik’ dan die vanuit een later punt de
dood en begrafenis van de fitter beschrijft. En met die vaststelling zit ik midden in
de moeilijkheden van deze reeks gedichten die, ondanks enkele afwijkingen, duidelijk
een eenheid vormt van elkaar chronologisch opvolgende gebeurtenissen, zij het dan
dat die chronologie schokswijze verloopt.
Opvallend is de rolverdeling in het gedicht. In het eerste sonnet zijn er ‘gij’ en
‘ik’, gescheiden door een huizenwand. In het tweede sonnet zijn de hoofdfiguren
opnieuw ‘gij’ en ‘ik’, de laatste vermomd als gasfitter en zich die vermomming
bewust. In het derde vers zijn er de huiseigenares (die zich niet met de ‘gij’ laat
vereenzelvigen; daarover later) en de ‘ik’ als gasfitter, waarbij het erop lijkt dat die
ik zich al met de rol van fitter vereenzelvigd heeft. In het vierde sonnet zijn er opnieuw
‘ik’, de fitter en ‘gij’, zij het dan dat de laatste niet meer zichtbaar aanwezig is. De
‘ik’ zoekt voor een afscheidswoord en -gebaar de ‘gij’, maar die blijkt verdwenen.
De slotregels vormen een duidelijke afsluiting van een periode:
De deur volt in het slot. Het straatrumoer
lijkt verder af. En hangt een dikke mist.
Ik heb me dus voor deze keer vergist.

In sonnet vijf is er alleen de fitter, geen ‘gij’. Hij is nu ‘volledig’ fitter, met een
directeur die hem bevelen geeft. Ook de vermomming is vergeten. Sonnet zes
beschrijft dan een nachtelijk avontuur - het zien achter glas van een slapende
concierge; het is voor de hand liggend, de ‘ik’ hier ook als de fitter te zien. In zeven
en acht wordt de fitter in een geheel nieuwe situatie opgeroepen, bij een
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nieuwe poging een geheel ander huis binnen te dringen. In het negende sonnet gaat
hij met de lift omhoog en hij constateert dan - en het is de laatste keer dat in het vers
de ‘gij’ genoemd wordt -:
Hoe hoger of ik stijg hoe groter wordt
de ruimte tussen u en mij.

In de sonnetten tien en elf wordt deze tweede geschiedenis van de fitter afgehandeld.
Hij zelf komt aan het slot van het elfde sonnet het laatst aan het woord (hij heeft zijn
hele geschiedenis zelf verteld) in de beschrijving van het afscheid van zijn directeur:
Diep in zijn bril wemelt het, of hij huilt.
Hij drukt mijn hand, vermant zich en meesmuilt.

Sonnet twaalf, waarover boven al gesproken is, is zuiver vertellend; het enige vers
waarin geen ‘ik’ aanwezig is. In dertien en veertien dan worden de laatste levensjaren
en de dood van de fitter beschreven. Er heeft inmiddels een verrassende ommekeer
plaats gehad. De fitter, tot en met vers elf als ‘ik’ zelf aan het woord (althans vanaf
het derde sonnet) is nu object van een verhaal door de ‘ik’ geworden: ‘Na jaar en
dag hervinden wij de fitter’. In het slotvers is hetzelfde aan de hand, al ontbreekt de
lezer. Begint de ‘ballade’ met een duidelijke gescheidenheid van ‘gij’ en ‘ik’ - de
eerste is voor de tweede onbereikbaar - de cyclus eindigt met een gescheidenheid
van ‘ik’ en ‘fitter’, welke laatste uit ‘ik’ ontstaan is. ‘Gij’ is helemaal van het toneel
verdwenen.
In het laatste sonnet wordt verteld hoe de ‘ik’ en enkele anderen bij de begrafenis
kritisch toeschouwen, hoe
de fitter langzaam wegzonk in de grond,
als om hem nog op fouten te betrappen,
nu hij zijn laatste gat had op te knappen.

Ongeestig is het niet, hoe hier de begrafenis beschreven wordt als een karweitje in
het beroep dat de begravene
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uitoefende. Het laatste ‘gat’ is ook het laatste gat in de ‘ballade’, en dat laatste is het
derde. Het opknappen van het eerste gat wordt beschreven in sonnet twee tot en met
vier, waarbij de ik-fitter ook fouten heeft gemaakt, zoals zich laat aflezen uit het slot
van het vierde vers: ‘Ik heb me dus voor deze keer vergist’; zijn tweede gat knapt
hij op in de sonnetten vijf tot en met elf. En ook hier maakt hij fouten, van
verschillende aard zelfs, hetgeen hem in de hoedanigheid van opererende fitter uit
het vers doet verdwijnen. Een verhoor door de directeur en een hand van de laatste
- en dat duidelijk aan een afscheid, zo niet aan een ontslag doet denken - sluiten de
episode af, die dan nog een naspel krijgt in het twaalfde sonnet, waar de vakgenoten
van de fitter ter vergadering worden opgeroepen.
Is er een zinvolle betekenis te vinden in die splitsing, gedeeltelijk en volledige
identificaties en nieuwe splitsing? Het eerste sonnet laat zich het best als een
preambule beschouwen. Het stelt het probleem, in dit geval een uit Achterbergs
poëzie niet ongewoon probleem. Gemakshalve citeer ik het vers hier in zijn geheel:
Gij hebt de huizen achterom bereikt.
Aan de voorgevels tussen de gordijnen,
blijft ge doorlopend uit het niet verschijnen
wanneer ik langs kom en naar binnen kijk.
Al moet ge in 't voorbijgaan weer verdwijnen,
het volgend raam geeft me opnieiuw gelijk.
Daar wonen ene Jansen en de zijnen,
alsof ge mij in deze naam ontwijkt.
Maar dat zegt niets. De deuren zijn geduldig;
hebben een bel, een brievenbus, een stoep.
De appelkoopman lokt u met zijn roep.
En valse sleutels zijn er menigvuldig.
Ook kan ik binnen komen, doodonschuldig
en tot uw dienst, gasfitter van beroep.

Er ligt nogal wat bekend materiaal bijeen. Zonder een laatste verklaring voor het een
in het ander te geven, kunnen voor enkele gegevens parallelverzen genoemd worden.
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Er is de straat, waarop de ‘ik’ loopt, de niet toegankelijke huizen in de ramen waarvan
gij telkens zichtbaar wordt; er zijn overdenkingen, hoe het huis binnen te komen. In
‘Draaideur’ uit de bundel Sneeuwwitje staan de regels:
wandel ik slapend langs de winkelramen,
opdat zij u weerkaatsen in de straten,
doe ik de glazen toegang langzaam open,
of gij me achterop zoudt komen lopen,
en in de draaideur kijk ik achterom:
uw lippen zeggen: ja ik kom, ik kom.

Al is de onderlinge verhouding anders, een gelijke situatie geeft de eerste strofe van
het vers ‘Herzelving’ uit Hoonte, waarin drie personages optreden: de ‘ik’, zijn
dubbelganger en zijn spiegelbeeld. De tweede blijft op straat achter, beeld en
spiegelbeeld zijn weer onder elkaar:
Ik zie mij in de winkelruiten gaan.
Er is geen duidingsteken meer
dat ik met hem heb uit te staan.
Ik groet u niet, vreemde mijnheer.
Maar nu ik op mijn kamer zit
dwingt hij mij naar de spiegel en
zien wij elkander zonder hem,
die 'k in de straten achterliet.

Opvallend door gelijkheid is een strofe in ‘Velodroom’ uit de bundel Mascotte:
Je zou nu zijn getrouwd
en wonen in een straat
met bel en brievenbus

In ‘Binnenhuisarchitectuur’ uit Thebe stelt de ‘ik’ zich voor, een kamer in te richten
om ‘gij’ te ontmoeten. In het mid-
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den van het vers staan de regels:
Met de belendende percelen
moet ik het stadsvermogen delen,
dat uwe ruimteloze schreden
straat en huisnummer doet gewennen.

Als indringer ziet de ‘ik’ zich ook in enkele gedichten. In het zeer mooie ‘December’
bijvoorbeeld, eveneens uit Thebe, waarin de regels staan (‘u’ is de deur):
Ik ga u binnen
als breker in
wildvreemde huizen

en ‘Spirogeet’ uit Existentie is helemaal op het indringersthema gebouwd.
Opvallend in het openingsvers van de ‘ballade’ is het dubbelzinnig gebruik van
enkele woorden: ‘doorlopend’ uit de derde regel kan voortdurend betekenen maar
gaat ook in de letterlijke betekenis op voor deze situatie. Hetzelfde is het geval met
‘in 't voorbijgaan’. Op meer plaatsen in de ‘ballade’ heeft een dergelijke
taalbehandeling plaats. In de eerste regel van het tweede sonnet: ‘Dan - op klaarlichte
dag bij u aan 't werk.’ Dat ‘klaarlichte’ gaat op voor de tijd van handeling, maar
evenzeer voor de situatie waarin de ‘ik’ zich bevindt: hij is een ongeoorloofd iets
aan het doen, in vermomming een huis binnengedrongen, de ‘misdaad’ wordt op
klaarlichte dag gepleegd. Dubbelzinnig ook - de uitdrukking te nemen in de afgesleten
betekenis en in de letterlijke - is de vermelding in het derde sonnet dat een fitter bij
de uitoefening van zijn bestaan (laatste woord is merkwaardig) ‘de dood vond’.
Dubbelzinnig (en daarmee verwijzend naar een onderliggende betekenis van het
gebeuren) is de eerste regel van het vierde sonnet:
Eindelijk is het kleine lek gedicht.

Nog één voorbeeld van de dubbelzinnigheid. In het twaalf-
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de sonnet worden, als gezegd, de vakgenoten opgeroepen ter vergadering. Een van
hen - de fitter - heeft de reglementen geschonden. En het bestuur eist nu ‘belijdenis
van schuld op deze grond’, waarna de fitters op de grond knielen. ‘Grond’ is hier
echter ook gebruikt in de betekenis van ‘reden’.
De eerste regel van het eerste sonnet lijkt een conclusie uit de drie volgende regels.
Een andere mogelijkheid dan de ‘achteromse’ voor de aanwezigheid van ‘gij’ in de
huizen is er niet. Het ‘achterom bereikt’ maakt op mij de indruk van een zich in
veiligheid gesteld hebben, een gevlucht zijn. Het ‘wanneer’ uit de vierde regel heeft,
dunkt mij, een dubbele zin: voorwaarde voor het verschijnen is het voorbijgaan en
naar binnenkijken van de ‘ik’; het gebeurt ook ‘telkens als hij passeert’. Blijkbaar is
het geheimzinnige proces van het uit het niet-zijn verschijnen al een tijd aan de gang.
Alleen de aanwezigheid van glas maakt het verschijnen mogelijk; het volgende raam
geeft de juistheid van de bewering van de ‘ik’ aan. De ‘gij’ gaat met hem mee, hetgeen
begrijpelijk is, gezien het ‘doorgaan’ van de ramen; het kan hem ook op de gedachte
brengen dat ‘gij’ niet aan een plaats gebonden is; geen belemmering vindt in muren;
de ‘gij’ is bij elk raam waar ‘ik’ is. Voorlopig lijkt geen andere conclusie mogelijk
dan dat, als in het vers ‘Herzelving’, de dubbelganger meeloopt aan de binnenkant
van de huizen. De eerste regel kan dan een ‘voorgeschiedenis’ doen veronderstellen:
de ‘ik’ is al meer met die dubbelganger geconfronteerd; hij spreekt een hem bekende
aan. Dat de ‘gij’ erg gesteld is op contact met ‘ik’ is betwijfelbaar. De eerste regel de ‘gij’ zou dan de ‘ik’ ontvlucht zijn - wijst al in die richting, eveneens de slotregel
van de tweede strofe ‘alsof ge mij in deze naam ontwijkt’. De naam van Jansen, een
onpersoonlijker pseudoniem is moeilijk denkbaar.
In het sextet van het sonnet worden dan mogelijkheden overwogen, tot contact
met ‘gij’ te komen. Ik meen dat het zinnetje ‘De deuren zijn geduldig’ nog een
uitwerking is van het voorgaande. De uitdrukking zal gevormd zijn naar analogie
van ‘papier is geduldig’: je kunt zoveel op de deuren zetten als je wil, bescherming
biedt het niet. Er
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is de mogelijkheid de ‘gij’ naar buiten te lokken; dat doet de appelkoopman. Die
fruithandelaar in deze rol van verlokker kan ik niet plaatsen, tenzij - de aanwezigheid
van lokken kan erop wijzen - je het woord als een omschrijving van de duivel moet
opvatten. Dat zou dan betekenen, dat de ‘gij’ uit een min of meer paradijselijke
toestand gehaald zou worden, in elk geval door het naar buiten lokken in een mindere
toestand terecht zou komen. De ‘gij’ kan ook de huizen binnendringen, echt als
indringer, met vermeende bedoelingen. In elk geval: het slot van het sonnet ligt in
de sfeer van de kleine of grote misdaad, lijkt mij. Zoals de hele strofe weinig goeds
zegt van de verhouding van ‘ik’ tot ‘gij’. In de slotstrofe doet hij nog niet meer dan
een aantal mogelijkheden tot het bereiken van ‘gij’ overwegen. Realiseert hij ze ook?
Een vraag die nog resteert is, hoe de ‘ik’ komt tot de overweging juist als ‘gasfitter’
het huis binnen te gaan. Hij is man van de ‘gemeente’ en als zodanig heeft hij
gemakkelijk toegang. Mij dunkt, dat, gezien de situatie waarin ‘gij’ verkeert - een
niet door muren belemmerde verplaatsbaarheid, kennelijk in elk huis over
ontsnappingsmogelijkheden beschikkend om in het volgende te komen - hem tot de
keuze van gasfitter, de man die niet alleen leidingen legt, maar ook gaten dicht,
gebracht heeft.
Ik heb van het eerste sonnet alleen die zaken aangestipt die ik meen in het vervolg
nodig te hebben. Uitgangspunt was de vraag of er een zinvolle betekenis te vinden
is in die splitsing, gedeeltelijke en volledige identificatie en nieuwe splitsing. Is dat
uit de aard van het verhaal verklaarbaar? De laatste zin van het eerste vers geeft een
mogelijkheid tot indringen aan: ‘Ook kan ik’. Men komt er gemakkelijk toe in het
tweede sonnet die mogelijkheid in feite gerealiseerd te zien: de ‘ik’ is in werkelijkheid
in vermomming in het huis van ‘gij’ aanwezig. Ik geloof dat niet. En om die reden
noemde ik het eerste sonnet de preambule: het stelt het scheidingsproces en
overdenking van de mogelijkheden. Maar de ‘ik’ gaat niet tot handelen over: hij
denkt zich alleen iets in. Het tweede vers begint aldus:
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Dan - op klaarlichte dag bij u aan 't werk,
vermomd als man van de gemeente - gaan
mijn ogen in het rond en zien u staan.

‘Dan’ is de verbinding tussen één en twee, verbinding tussen ‘ook kan ik
binnenkomen’ en ‘gaan mijn ogen in het rond’, een verbinding niet tussen droom en
daad, maar tussen mogelijkheid en uitwerking van die mogelijkheid. De
veronderstelling in het eerste sonnet gedaan, gaat gewoon door, wordt uitgewerkt:
kom ik binnen dan zal ik etc. Er is sprake van een verbeelde situatie, zo ingeleefd,
dat in het derde sonnet de ‘ik’ het denkbare stadium voorbij lijkt, zo direct is de toon:
Zal ik de woning onder water zetten?
Of gaten in de gasgeleiding slaan?

Hij denkt zich niet in dat hij fitter is, hij gaat denken als fitter. In zijn geheel heeft
het derde sonnet nog iets ambivalents: verplaatsing in de nieuwe werkelijkheid en
zich verplaatst en dus een ander weten in die werkelijkheid. Voor sonnet vier geldt
dat min of meer ook. Samengevat kan gezegd worden: de dichter denkt zich een
situatie in, gaat vertellen hoe het zal verlopen als hij in die situatie komt,
noodzakelijkerwijs zal moeten verlopen omdat nu eenmaal die bepaalde ‘ik’ fitter
wordt. De bedachte figuur gaat handelen naar zijn aard, wordt zelfstandig, roept zijn
eigen wetten op, stelt zijn eigen eisen. De ‘ik’ uit het eerste sonnet is zijn zeggenschap
kwijt. In de sonnetten twee, drie en vier ziet men dat proces van verzelfstandiging
zich voltrekken. Vandaar ook dat de geschiedenis niet - en de hele toon doet het
verwachten - met het slot van het vierde sonnet ten einde is. Er begint een nieuwe
episode, onvermijdelijk; over de schepping van de ‘ik’, de gasfitter, gaat beschikt
worden. Vandaar ook het begin van het vijfde sonnet: ‘Maar’; wat je niet verwachtte:
het verhaal gaat door. Anderen, de directeur, gaan zich met de fitter bemoeien en
hem opdrachten geven. Hier dringt zich een vergelijking op met de ‘Ballade van de
winkelbediende’. Deze ‘ballade’ bestaat uit twee sonnetten en een vers dat als sonnet
begint
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maar in een langer vers uitvloeit. Ook hier heeft het eerste sonnet iets zelfstandigs
ten opzichte van de volgende. Bij de laatste regel lijkt het verhaal verteld. (Men kan
zich voorstellen, dat het eerste sonnet van de ‘Ballade van de gasfitter’ als zelfstandig
gedicht gepubliceerd was geworden; wellicht is het ook wel zelfstandig geweest en
is de schrijver pas later de consequenties uit zijn slotregels gaan trekken: hij schrijft
een verhaal als vervolg op het stuk werkelijkheid van het vers; in zekere zin schrijft
hij dan een ballade over een historisch onderwerp: de gasfitter die hij zichzelf in een
levenssituatie als mogelijkheid voorstelde). In het tweede sonnet van de ‘Ballade
van de winkelbediende’ levert de vrouw van de dichter commentaar op het eerste
vers. Op de volgende wijze:
‘Je moet hem niet verknoeien’, zei mijn vrouw.
‘Winkelbediende is te veel gezegd.
Laat staan De Gruyter. Die kan bij 't gerecht
een klacht indienen wegens lewade trouzo.’

De dialoog tussen dichter en vrouw zet zich in dat tweede sonnet voort. In het derde
vers herneemt de dichter dan:
Zij eiste iets onmooglijks. Aan een beeld
kun je niet willekeurig doorborduren.
Het heeft al meer dan goed is te verduren
van alle associaties die het teelt.
Het had daareven maar een haar gescheeld
of hij stond weer voor jaren te verzuren
tussen de vijgen en de confituren,
bij eindeloze ponden uitgedeeld.

Hetgeen hier in theorie èn praktijk verteld wordt, ziet men in de ‘Ballade van de
gasfitter’ alleen in de praktijk: een eenmaal opgeroepen figuur (ook al krijgt hij, als
bij de fitter, heel veel van zijn schepper mee) laat zich niet veranderen of terugnemen.
De schepper heeft de consequenties van zijn schepping te aanvaarden, hetgeen in
het geval van de ‘Gasfitter’ wil zeggen (doordat de schepper zichzelf
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tijdelijk in een schepping verplaatst heeft) dat de ‘ik’ als ‘ik’ èn als fitter en wat
betreft de wetten van diens levens machteloos, mee moet gaan. De fitter is er en de
ik zit erin opgesloten. Deze situatie duurt tot en met sonnet elf.
Men kan zeggen dat in het verhaal van de poging tot vervulling van de tweede
opdracht, het uitgangspunt helemaal vergeten is. Er gaat zich aan en rond de fitter
iets heel anders voltrekken. Ik geloof dat men dat ver verwijderd raken van het
uitgangspunt - het bewustworden daarvan door de fitter - kan aflezen uit het begin
van het negende sonnet, waar, zoals ik boven zei, even en voor het laatst ‘gij’ genoemd
wordt:
Hoe hoger of ik stijg hoe groter wordt
de ruimte tussen u en mij.

In elk geval: in het dertiende en veertiende sonnet heeft de ‘ik’ zich losgemaakt van
de fitter: hij ziet tegen hem aan. De ik-fitter heeft niets kunnen uitrichten. Gezien het
begin van het dertiende sonnet mag men veronderstellen dat de ‘ik’ zijn schepsel
zelfs uit het oog heeft verloren. Hij vindt hem pas na jaar en dag terug. Hij heeft zijn
verbeeldingsprodukt, toen het niets meet voor hem kon bereiken, losgelaten (men
kan vanuit de situatie zeggen, dat hij gewoon met dichten over de fitter is
opgehouden), maar, naar nu blijkt, was hij ook hierin machteloos, dat het ophouden
met dichten niet het einde van de fitter betekende. Hij heeft de verste consequenties
van zijn eenmaal gedane schepping te aanvaarden: dat hij de fitter in diens ouderdom
nog kan tegenkomen. En de man heeft intussen buiten hem om zijn eigen leventje
geleid. Eigen? Dat is wellicht het verrassendste van het hele gedicht: bij confrontatie
blijkt, dat, hoewel de dichter al lang is opgehouden, de fitter gewoon diens werk
heeft voortgezet. Ik citeer hier het octaaf van het dertiende sonnet:
Na jaar en dag hervinden zuij de fitter
in 't ouwemannenhuis. Zijn haar is wit;
een kindse vent, die in een stratengids
namen te spellen zit, letter voor letter.
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Tafel en bed heeft hij te delen met
postbode, wisselloper en loodgieter.
Hij krijgt gedurig op z'n sodemieter,
omdat hij altijd op het eten vit.

Tragikomisch: de oude man is nog altijd met het probleem van de ‘ik’ bezig.
Onthutsende gewaarwording voor de schepper. Nogal vreemd is de tweede strofe
bij eerste lezing. Niet alleen om het woord sodemieter, dat op het eerste gezicht als
het mislukt resultaat van rijmdwang aandoet, maar ook om de vermelding dat de
fitter niet alleen de tafel met enkele kornuiten moet delen, maar ook het bed. Zelfs
in de barste tijden van bejaardenzorg of -zorgeloosheid moet zo iets een
onmogelijkheid zijn geweest. Geen wonder dat je dan sodemieterij krijgt. Ik geloof,
dat men die strofe zo moet lezen, dat de fitter in zich verenigt èn wisselloper èn
loodgieter. En dat zou dan betekenen, dat de arme man, nadat het hem als fitter niet
gelukt was, in nog drie hoedanigheden (en dat als zelfstandige) de pogingen in huizen
binnen te dringen heeft voortgezet. Het gaat in alle drie gevallen om mensen die
krachtens hun functie deuren geopend krijgen. Dan wordt ‘sodemieter’, in zijn
letterlijke betekenis op te vatten, een heel harde kwalificatie door de ‘ik’ van de
tragische situatie van de fitter, al spreekt er uit de hele beschrijving ook medelijden.
Voorlopig kan gezegd worden, dat de hele geschiedenis op totaal andere wijze
geëindigd is dan het begin van de ‘ballade’ te voorzien gaf. Scheiding tussen ‘ik’ en
‘gij’ is geëindigd in scheiding tussen ‘ik’ en fitter. En de ‘ik’ van het dertiende en
veertiende sonnet verkeert in een geheel andere situatie dan die van de sonnetten vijf
tot en met elf. Vandaar de moeilijkheid die ik, wat betreft sonnet zes, boven
signaleerde: als gedicht tussen haken, latere toevoeging, geschreven vanuit een later
tijdstip, moet het vers wel opgevat worden, maar laat het zich weer niet binnen het
cyclusgeheel denken. Immers: tussen vijf en elf zit de ‘ik’ nog opgesloten in zijn
fitter, gebonden aan diens situaties en aan de wetten van diens leven, terwijl hij in
het laatste sonnet (dat vanuit een gelijke tijdspositie als het zesde geschreven kan
zijn) los van hem is. Het gebruik van de
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verleden tijd in dat zesde sonnet blijft - laat ik hopend zeggen: voorlopig - een raadsel.
Er zijn hier enkele problemen die de ‘Ballade van de gasfitter’ in zijn geheel
oplevert, aan de orde gesteld. Met pogingen tot een oplossing. Op wat er allemaal
gedetailleerd in de verzen gebeurt, ben ik niet ingegaan. Ook niet op de vraag in
hoeverre het fittersgebeuren zich als een dichtersgebeuren laat lezen (daarvoor zal
de dubbelzinnigheid van woorden en uitdrukkingen uitsluitsel moeten geven). De
geciteerde inzet van het negende sonnet is er een voorbeeld van. Het slot van dat
sonnet trouwens ook:
Een schok gaat door mij heen. Ik moet eruit
en geef het over aan zijn raadsbesluit.

Op dat moment moet de dichter ook het sonnet uit. Er zijn nog heel veel
moeilijkheden. De gasfitter lijkt onoverwinnelijk.

II
In het eerste deel heb ik erop gewezen, dat in het eerste sonnet van de reeks van
veertien en op enkele andere door mij genoemde plaatsen, woorden op dubbelzinnige
wijze gebruikt worden: ‘doorlopend’, ‘in 't voorbijgaan’. Gemeenschappelijk bij het
woordgebruik is dat het woord tegelijk in zijn letterlijke en in zijn overdrachtelijke
betekenis gebruikt wordt. Ik herinner voor de volledigheid aan de situatie van het
openingsvers: de ‘ik’ zegt: ‘Ge hebt de huizen achterom bereikt’. Hetgeen hij uit het
volgende concludeert:
Aan de voorgevels, tussen de gordijnen,
blijft ge doorlopend uit het niet verschijnen
wanneer ik langs kom en naar binnen kijk.

‘Wanneer’ kan in de voorwaardelijke betekenis en in de zin van ‘telkens wanneer’
verstaan worden; ‘langs kom’ slaat letterlijk op de situatie, doch kan ook - een nieuwe
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dubbelzinnigheid - zo opgevat worden: de ‘ik’ komt telkens voor even op bezoek.
Dat weinig plechtige ritueel herhaalt zich dan geregeld.
Eén zin uit het openingssonnet is buiten beschouwing gelaten. De ‘ge’ loopt met
de ‘ik’ mee; ‘doorlopend’ verplaats ‘ge’ zich dwars door alle muren heen: waar geen
ramen zijn, is ‘ge’ onzichtbaar. De tweede strofe begint met de volgende regel:
Al moet ge in 't voorbijgaan weer verdwijnen,

Hierop volgt dan de regel die ik in het vorige deel niet besprak:
het volgend raam geeft me opnieuw gelijk.

Ieder zal dat in eerste instantie verstaan als: in de overtuiging dat ‘ge’ met ‘ik’ meegaat
door de huizen heen, wordt de ‘ik’ bij elk volgend raam opnieuw bevestigd. Enigszins
vreemd bleef de uitdrukking dan wel, tenzij men onder de overdrachtelijke de
letterlijke betekenis meeleest: het raam geeft me gelijk; het geeft hem zijn gelijke;
zijn spiegelbeeld, zijn dubbelganger loopt met hem mee.
Dat het dubbelgangersmotief aan Achterbergs werk niet helemaal vreemd is, laat
het gedicht ‘Herzelving’ uit de bundel Hoonte zien: de ‘ik’, zijn dubbelganger en
zijn spiegelbeeld spelen daarin een rol. Wie de boven gegeven uitleg vreemd
voorkomt, wil ik voor een adstructie van mijn interpretatie verwijzen naar het tweede
sonnet. De ‘ik’ denkt zichzelf in, vermomd als man van de gemeente, in het huis van
‘ge’. Er staan dan de wat ongewone regels:
gaan
mijn ogen in het rond en zien u staan.

Dat wijst op zoeken en dan ontdekken, een niet gebruikelijke situatie in een kamer
die overzichtelijk mag heten, tenzij het in de ruimte donker is, maar het gebeuren
wordt door de dichter in de eerste regel gesitueerd met ‘op klaarlichte dag’. De regels
laten zich alleen verklaren als men
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aanneemt, dat de ‘ik’ een raam, een spiegel zoekt. Wie ook dat niet overtuigt, plaats
ik graag voor de niet gemakkelijke regels die direct op de zojuist geciteerde volgen:
Maar langzaam wordt de zoldering een zerk.
De muren zijn van aarde. Wij beslaan

De betekenis van de laatste mededeling ligt niet bepaald voor het grijpen, of men
moet aan een spiegelbeeld denken: het raam of de spiegel beslaat, ‘ge’ beslaat en
‘ik’ daarmee ook voor wie zich de situatie heel concreet indenkt. Aan het einde van
het vierde sonnet, als ‘het kleine lek gedicht’ is, zoekt de fitter zijn spullen bij elkaar
en dan:
Of ik iets bovenmenselijks verricht,
keer ik met een verklarend handgebaar
mij naar u om, maar gij zijt niet meer daar.
Er is alleen het late middaglicht.

Het spiegelbeeld is met de verandering van het licht verdwenen. Een andere conclusie
lijkt mij moeilijk mogelijk.
Alleen al vanwege deze gegevens zou ik de ‘ge’ niet graag met de traditionele
gestorven geliefde willen vereenzelvigen, en de laatste zeker niet geïdentificeerd
zien met de ‘huiseigenares’, die in het gefingeerde krantebericht uit het derde sonnet
figureert. Er nog vanaf gezien dat er weinig reden is de ‘ge’, die zich verplaatst van
huis naar huis, een ‘huiseigenares’ te noemen, de vrouw wordt ook beschreven als
aanwezig in het ‘aangrenzend gedeelte’ (‘aangrenzend’, een typische kranteterm).
‘Objectief’ is dat krantebericht allerminst, hoe goed Achterberg de toon ook getroffen
heeft. Door de dichter is er zeker één verborgen grapje in aangebracht en wel in de
slotregel, die journalistiek enigszins vreemd is:
en kan van overspel geen sprake wezen.

Ik kan die regel moeilijk anders lezen dan als een door de dichter gemaakte toespeling
op de situatie: de man die zijn dubbelganger, een andere man dus zoekt. En ik geloof
dat
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het woord ‘sodemieter’ in het dertiende sonnet - dat over het oudemannenhuis - naast
de de vorige keer door mij gegeven betekenis - eveneens op de door de omgeving
verkeerd geïnterpreteerde situatie slaat. Ga maar na: een kindse vent in een
oudemannenhuis, de namen van straten en pleinen spellend en daarbij zeker voor
zichzelf het doel van zijn zoeken niet verzwijgend. (Dat de gasfitter, als in de slotregel
van dit sonnet vermeld ‘mag beschikken over pruimtabak’ is een door Achterberg
niet onaardig verwoorde consequentie van zijn beroep: roken zal hij als gasfitter
nooit hebben mogen doen! En in het bejaardenhuis blijft hij met zijn werk doorgaan.)
Grapjes zijn er meer aan te wijzen in deze ballade. De woordspeling in de achtste
regel van het dertiende sonnet:
Hij krijgt gedurig op z'n sodemieter,
omdat hij altijd op het eten vit.

en in het laatste sonnet, over de begrafenis, heet het ‘nu hij zijn laatste gat heeft op
te knappen’. Opvallend is, dat de grapjes voorkomen in de verhalende gedeelten van
het vers, waartoe ik het gefingeerde krantebericht ook reken, in elk geval in die
passages waarin de fitter als ‘ik’ niet zelf aan het woord is. Het effect ervan is niet
zonder invloed op de rest van de ballade: de gebeurtenissen met de gasfitter krijgen
er een wat tragisch-komisch karakter door. Maar dat niet alleen: de vraag dringt zich
op, of Achterberg op deze wijze zijn eigen thematiek, zijn eigen dichten ook, niet
wat gerelativeerd heeft; te meer klemmend is die vraag, omdat enkele plaatsen - ik
wees daar vorige keer al even op - zich op bijzondere wijze als dubbelzinnig laten
lezen: ze vertellen over het gebeuren met de fitter, maar tegelijk over het
schrijfgebeuren. De eerste regel van het vierde sonnet: ‘Eindelijk is het kleine gat
gedicht’, is een der duidelijkste voorbeelden. Helder is de dubbelzinnigheid ook in
het eerste kwatrijn van het achtste sonnet:
Nu nader ik de laatste mooglijkheid.
Witte drukknoppen, fel in het gelid,
tarten als tanden in een vals gebit.
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Mijn vingers voeren een verbeten strijd.

De fitter staat voor de deur van een flatgebouw of lift met reeksen bellen of knoppen.
Het ‘verbeten’, dat direct in de betekenis van ‘verwoed’ verstaan zal worden, laat
zich ook letterlijk nemen, gezien de erop volgende regel:
Terwijl ik sta en op mijn nagels bijt,

De drukknoppen zijn echter ook de toetsen van de schrijfmachine: de situatie van de
fitter is de schrijfsituatie van de dichter, die in dit vers heel wat moeilijkheden te
overwinnen heeft. En als er aan het einde van hetzelfde sonnet staat:
De lift beweegt zich opwaarts naar het slot
van wat hem nog geen fitter heeft geflikt.

dan slaat dat ‘slot’ ook op de cyclus, die naar zijn hoogtepunt begint toe te lopen.
(Of in de laatste regel het woord ‘geflikt’ met opzet gebruikt is, cfr. ‘sodemieter’,
weet ik niet.) Ook in de openingsregels van het volgende sonnet spreekt de
schrijfsituatie mee:
Hoe hoger of ik stijg hoe groter wordt
de ruimte tussen u en mij.

In het slot van dit vers vallen fittergebeurtenis en dichtgebeurtenis geheel samen; het
gedicht wordt er heel spannend door. Dubbelzinnigheden vallen in haast elke regel
aan te wijzen:
Verdieping na verdieping valt omlaag.
Ik weet niet waar of wat ik moet beginnen.
Misschien schiet me een laatste woord te binnen
als ik hem naar de eerste oorzaak vraag.
Een schok gaat door mij heen. Ik moet er uit
en geef het over aan zijn raadsbesluit.

Het eerste avontuur van de dichter wordt beschreven in de
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sonnetten twee, drie en vier. De onderneming van het in vermomming binnendringen
mislukt. De fitter heeft de ‘ge’ nog niet herkend of allerlei vreemde verschijnselen
doen zich voor, die ik niet alle technisch kan verklaren. ‘De kamer is verzadigd’ staat
er. Gebrek aan zuurstof treedt in elk geval op, gezien de beschrijvingen die de fitter
van zichzelf geeft in het slotsonnet van deze afdeling.
Mijn benen zijn als buizen lood zo zwaar.
Zweetdruppels lopen over mijn gezicht.
Of ik iets bovenmenselijks verricht,
keer ik met een verklarend handgebaar
mij naar u om,

De benadrukking van het zuurstofgebrek kan erop wijzen, dat de fitter doorgedrongen
is in een gebied dat voor levenden onbewoonbaar is, - de vermelding van
‘doodzwijgen’ en ‘doodstilte’, de beschrijving van de zoldering die een zerk wordt,
adstrueren die mening. Waarvan is de kamer verzadigd? Je krijgt de indruk dat de
fitter meent met een lek in de gasleiding te doen te hebben. Als hij evenwel uit het
huis komt, constateert hij:
Er hangt een dikke mist.
Ik heb me dus voor deze keer vergist.

Komt de oorzaak van het zuurstofgebrek van buiten? Door teveel aan waterstof? Ik
stel het maar vragenderwijs, vanwege de onzekerheid omtrent details van het gebeuren
dat hier plaats heeft.
Kort vóór de zojuist geciteerde regels staan de volgende:
Door de gang
wekken mijn voetstappen een hol gezang.

Dat kan slaan op de concrete situatie en zou dan niet meer zijn dan een schilderende
beschrijving van het verlaten van het huis. De regels laten zich echter ook lezen als
verwijzend naar de concrete dichterssituatie nu: er is een nu
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aflopend reeksje gedichten over de dood ontstaan, onvermijdelijk, want de ‘ik’ was
nog niet binnen of de doodstekenen deden zich voor. Het sonnet begint bovendien
met de al meer geciteerde regel ‘Eindelijk is het kleine lek gedicht’. Nu lijkt het mij
niet onaannemelijk, dat je in de drie sonnetten tegelijk ook een dichtproces beschreven
krijgt. Wat is de zin er dan van en geldt hetzelfde ook voor de rest van de cyclus?
In het eerste deel heb ik getracht aan te tonen, dat hetgeen vanaf sonnet twee wordt
beschreven, een denkbeeldige situatie is: ‘Ook kan ik binnenkomen’ staat er in het
eerste sonnet; twee begint vervolgens met ‘Dan’, welk woord zich volgens mij laat
verklaren met ‘in dat geval’. Als de ‘ik’ zich als gasfitter het huis in zal wagen, moet,
bijna noodzakelijkerwijs, het volgende gebeuren. Je zou bijna zeggen: de dichter
Achterberg kan zijn dichterlot niet ontgaan. De fitter komt onvermijdelijk in die en
die omstandigheden, waarmee de dichter onvermijdelijk in het van hem bekende
genre terechtkomt. En de kranten zien zelfs het voor Achterberg geijkte gebeuren
zoals volgens mij in het derde sonnet in de volgende regels beschreven wordt:
In het aangrenzend gedeelte was hetzelfde bitter
lot aan de huiseigenares beschoren,
Zij lag voorover met een hand naar voren,
welke een brief omklemde, die begon:
‘Hoe groot de wereld is, ik kom weerom.’

Een brokje Achterberg-thematiek in een vers van Achterberg opgenomen, op een
wijze die duidelijk afstandnemen tot die thematiek verraadt. Ook de regels:
Blijkbaar werd zij verrast tijdens het lezen
en kan van overspel geen sprake wezen

worden nu regels met een dubbele bodem; het verband tussen de twee mededelingen
trouwens ook.
Met het einde van sonnet vier lijkt het hele gebeuren
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teneinde. In het vijfde echter gaat het eenmaal begonnen verhaal zijn consequenties
krijgen: de dichter kan niet meer terug: hij moet mee met de door hem opgeroepen
wereld. Het bevel van de directeur:
‘Ga morgen naar dezelfde straat, mijn zoon.
Je weet hoeveel belang ik in je stel.’

wijst, als de interpretatie boven gegeven juist is, op een geboden terugkeer naar de
oude thematiek. De dichter weigert die echter; de fitter en daarmee de dichter
onderneemt iets heel nieuws, iets ongewoons, tegen het bevel in, zoekt het letterlijk
hoger op, maar ook dat wordt een mislukking. Hij blijft aan het einde van zijn
avonturen met twee gaten achter. Dat de omstanders bij de begrafenis kritisch
toekijken hoe hij zijn laatste gat zal opknappen, is niet verwonderlijk.
De geciteerde opdracht van de directeur wordt gegeven in woorden met bijbelse
reminiscenties: het herinnert aan de woorden uit de hemel bij de doop van Jezus en
de woorden bij de zogenaamde gedaanteverandering op de berg Thabor. ‘Heren van
alle naties, tong en ras’ (sonnet tien) doet denken - in deze situatie - aan het Boek
van de Openbaring; de voorzitter van het christelijk vakverbond besluit in sonnet
twaalf zijn toespraak met de ook door Jezus veel gebruikte woorden: zondig niet
meer. Het gebeuren in dit sonnet beschreven heeft veel van een plechtige boeteviering;
de gedachte daarin, dat het hele lichaam lijdt door de fouten van één, is typisch
christelijk, of paulinisch als men wil. Spreekt in de derde regel van het laatste sonnet:
‘Hij werd gemeten en geschikt bevonden’ niet een herinnering mee aan het bijbelse
‘gewogen en te licht bevonden’? Het is mij niet gelukt een zinvol verband voor al
die bijbelse reminiscenties te vinden. Je kunt erop wijzen, dat met name in sonnet
tien, in de hemel spelend, de fitter iets van een onbegrepen, uitgelachen profeet heeft;
dat hij afdaalt in een soort onderwereld en opstijgt naar de hemelen, dat er in het zich
onttrekken aan het bevel iets van Jona in hem zichtbaar wordt, maar een geleding
waarin deze zaken passen, een raam waarbinnen ze relevant wor-
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den, kan ik niet vinden. En om de zaak nog gecompliceerder te maken: ik heb me
nooit aan de indruk kunnen onttrekken dat ook typische kerkelijke termen in dubbele
bodem aanwezig zijn. De slotregel van het eerste sonnet: ‘en tot uw dienst, gasfitter
van beroep’; in de tweede regel van het tweede sonnet lijkt dat ‘beroepen tot de
dienst’ aanwezig in ‘vermomd als man van de gemeente’; en in het zo raadselachtige
zevende sonnet staan de regels die ook weer religieus-kerkelijke implicaties kunnen
geven:
Misschien vindt hij het enigszins verdacht,
dat hij me aantreft in gemeentewijken,
waar voor een fitter niets valt te bereiken.
Er woont een jong en roekeloos geslacht
bij ander licht.

Dat doet denken aan een geroepene die zich met zijn boodschap in bepaalde moderne
buurten niet meer behoeft te vertonen. Dat de fitter een boodschap heeft kan blijken
uit de hatelijkheid van al die heren in sonnet tien die hem toevoegen: ‘je hoeft ons
hier geen smoesjes te verkopen.’ Neemt men die profetische, voor mijn part
Jezus-trekken bij de fitter aan, dan kan het moeilijkste sonnet van de reeks, het zesde,
althans ten dele een zinvolle verklaring krijgen. Het eerste kwatrijn ervan luidt:
Die nacht kwam ik alleen nog maar te weten,
dat de conciërge sliep. Hij was vermoeid
en had de cijfers in zijn hoofd vergeten.
Het lag gekanteld op een arm.

De gasfitter is op verkenning uitgegaan bij het nieuwe flatgebouw, waarin hij later
naar de hemel zal opstijgen. De conciërge hier beschreven, zal de huisbewaarder van
dat flatgebouw zijn. De conciërge van de hemel heet in de traditie Petrus, die ook
bij een ander beslissend moment van vermoeidheid in slaap viel. Wellicht klinkt dit
alles te fantastisch; ik noem de mogelijkheden echter, misschien ziet een ander
verbanden.
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De steen-ezel-mededeling in sonnet vijf, volgend op het bevel van de directeur, wordt
gevolgd door deze regels:
Het beste was, ik bleef hier niet alleen,
maar nam vanavond vast in ogenschouw
het uit de grond gerezen flatgebouw
daartegenover. Bij de nummerborden
zal het me dan vanzelf duidelijk worden.

Zoals elk onderdeel van de reeks geeft ook dit fragment althans door mij niet op te
lossen moeilijkheden. Opvallend is het tweede deel van de eerste regel. De conclusie
eruit kan niet anders zijn dan dat hij het huis verlaat om niet langer alleen te behoeven
te zijn, om gezelschap te zoeken dus. Daarvoor gaat hij het flatgebouw in ogenschouw
nemen, hetgeen ik niet anders kan verklaren dan dat hij het gebouw gaat onderzoeken
op de aanwezigheid van ‘ge’, waarmee hij dan, als het onderzoek succes heeft, in
gezelschap is. De slotmededeling zal dan moeten betekenen, dat hij te weten wil
komen waar hij zich de volgende dag dient te vervoegen. En gezien het begin van
het achtste vers, waar de fitter voor een bepaalde deur staat te aarzelen, heeft hij ‘ge’
kunnen ontdekken.
Min of meer door toeval, maar ook door zijn onhandigheid (de vraag aan de daghit)
komt hij in de lift terecht. Hij gaat in verticale richting, terwijl het horizontale zijn
domein is. Vandaar ook de vaststelling dat hij bij het hoger stijgen, de ruimte tussen
‘ge’ en hemzelf vergroot. Leest men het fittersgebeuren, dan kan men vaststellen,
dat de dichter, geplaatst voor de laatste mogelijkheid, ineens een voor hem nieuwe
richting inslaat, hij komt op hem niet vertrouwd terrein: vandaar de radeloosheid in
het negende sonnet. De fitter, de man van de ondergrondse leidingen, gaat ver buiten
en boven zijn terrein, de dichter, die geweigerd heeft, terug te keren naar het hem
vertrouwde gebied, probeert eveneens het voor hem onmogelijke. En beiden, zou ik
willen zeggen, maken zich belachelijk, zoals in sonnet tien beschreven.
Sonnet elf geeft de tragische afloop: de hele boel is, terwijl de fitter bezig was met
het omnogelijke, in het
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honderd gelopen. Hij wordt ontslagen. Dit sonnet begint met de regel ‘De gasfabrieken
draaien op hun as’, een nogal raadselachtige mededeling. Die ‘ronding’ is begonnen
in het slot van het eraan voorafgaande sonnet, waar een herhaald gebruik van dezelfde
klank een cirkelachtig effect heeft:
De kinderen, door hun moeders meegenomen,
vertellen. Fietsen bellen. Auto's snellen langs mij heen, of ik daar jaren stond.

Opvallend is - hetzelfde aan het slot van het vierde sonnet - de bevreemding bij de
terugkeer in de dagelijkse werkelijkheid - de dichter blijkt er buiten te staan. De inzet
van sonnet elf: ‘De gasfabrieken draaien op hun as’, laat zich door mij niet anders
verklaren dan als een heel sterke metafoor (opgekomen uit de wereld van de gasfitter)
die een totale desorganisatie moet aanduiden. (Technisch lijkt mij het hele geval:
oorzaak van het tollen een ingeslopen vacuüm, moeilijk waar te maken.)
Laat zich hieruit nu ook niet de desorganisatie van het hele dichtgebeuren aflezen?
Zoals de fitter is ook de dichter buiten het hem vertrouwde terrein gegaan. Je kunt
in elk geval vaststellen, dat in dit sonnet de tweeëenheid fitter-ik verbroken wordt.
Wanneer de ‘ik’ in het dertiende sonnet terugkeert, kijkt hij met de lezer tegen de
fitter aan. De hele jacht op de dubbelganger is inmiddels, bij verandering van terrein,
ook vergeten. De slotregels van het elfde sonnet, de fitter gaat verantwoording
afleggen bij de directeur, betekenen het einde ook van dit werken als dichter. De
dichter die het onmogelijke geprobeerd heeft, kan de zaak niet meer redden: ‘Daar
komt geen enkel ambacht aan te pas.’
Maar intussen heeft de fitter, zelfstandig, zijn werk voortgezet. Ik wees daar al op.
Sonnet dertien geeft daarvan verslag. Hij blijft tot aan zijn dood zoeken. Gaat het te
ver, als je veronderstelt dat de dichter een figuur is geworden buiten de ‘ik’ om: hij
is voor de ‘ik’ zelf een historische figuur geworden, zo historisch en buiten hem
staand, dat hij tegen dat deel van zich zelf kan aankijken?
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Ik kom tot deze vraag mede door de inzet van het laatste sonnet, dat door zijn verleden
tijd suggereert dat het erin beschrevene jaren na het gebeuren uit het grootste deel
van de ‘ballade’ speelt:
In 't eind sloten zijn ogen zich voorgoed.
De mond viel open, maar werd opgebonden.
Hij werd gemeten en geschikt bevonden
een doodkist op te vullen van zes voet.

Of het eerste deel van de tweede regel verwondering bij de fitter moet uitdrukken:
eindelijk, met gesloten ogen, ziet hij tot zijn verbazing wat hij altijd gezocht heeft,
weet ik niet zeker. Voor die verbazing is dan weinig begrip bij de omstanders, voor
wie hij trouwens altijd een vreemde is geweest. Merkwaardig is wel hetgeen in de
derde en vierde regel wordt verteld. Op de bijbelse reminiscentie in de derde regel
wees ik al. Wat betekent deze aanduiding? Het erin beschrevene heeft iets definitiefs:
de maat, het gewicht van de fitter komt vast te staan. Achter ‘gewicht’ schreef ik
aanvankelijk abusievelijk ‘van de dichter’; zo abusievelijk toch weer niet, want, ik
meen dat men hier ook de afwikkeling van het dichtergebeuren ziet: de waarde van
de dichter wordt vastgesteld en meteen definitief vastgelegd: hij krijgt de hem
toekomende ruimte.
Ik ben me na het schrijven van dit stuk van twee dingen bewust: dat ik vele dingen
onverklaard heb moeten laten. Voor de tijdswisselingen bijvoorbeeld is geen afdoende
verklaring tevoorschijn gekomen. Bepaalde details blijven voor mij raadselachtig.
Dat laatste kan zijn verklaring hierin vinden - en dat is dan de tweede
bewustzijnsinhoud - dat er gepoogd is, elk onderdeel, elke op het eerste oog weinig
diepgaande mededeling, een eigen betekenis te geven. Het met alle geweld willen
lezen wat er niet staat of geen genoegen willen nemen met het vanzelfsprekende dat
er staat, is misschien wel de zwaarste bekoring waaraan bij het onderzoek van een
tekst weerstand geboden moet worden. In de onder redactie van Clive Hart verschenen
essaybundel James Joyce's ‘Dubliners’1 geeft een

Kees Fens, Tussentijds

143
van de medewerkers een verklaring van de openingszin van het verhaal ‘The dead’.
Tegen die verklaring is terecht verzet gerezen. De zo gewone beginzin luidt: ‘Lily,
the caretaker's daughter, was literally run off her feet’. De criticus ziet in dat
onschuldige zinnetje de dood al op vele wijzen aanwezig, te beginnen met de naam
‘Lily’, zinspeling op de doodsbloem, de lelie, de vader onderhoudt dan vervolgens
een kerkhof, enzovoort. Deze criticus is het gewone lezen verleerd. (In haar boekje
‘The business of criticism2 schrijft Helen Gardner een kritisch essay over exegeten
die zich bij hun uitleg van het Marcusevangelie op gelijksoortige wijze aan allerlei
scherpzinnigheden te buiten gaan.) Misschien ben ik bij het lezen, herlezen en talloze
malen herlezen van Achterbergs Ballade van de gasfitter dat gewone lezen niet
helemaal verleerd (al ben ik wellicht aan het gevaar van het zien van te veel bodems
niet ontkomen). Ik moet althans bekennen, dat de sonnettencyclus me ook nu nog
fascineert en vooral: dat hij die raadselachtige gloed heeft gehouden die lezing van
deze cyclus zo aantrekkelijk maakt.

Eindnoten:
1 Achterberg is er toch iets aan blijven doen. De Ballade van de gasfitter’ verscheen voor het
eerst in ‘Maatstaf’ van oktober 1953. Bij de boekpublikatie bleek dat de dichter het elfde sonnet
veranderd heeft. Zie hierover Andries Middeldorp ‘De consequenties van een keuze’ in Nieuw
kommentaar op Achterberg, blz. 189 e.v.
1 Londen, 1967.
2 Oxford, 1959.
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Grensgevallen
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De achterkant van een systeem
De kwalificatie ‘het boek laat zich lezen als een roman’, die merkwaardigerwijs altijd
als een aanprijzing gehanteerd wordt, wil doorgaans verwoorden dat men een
non-fictionboek, een documentaire of een geschiedwerk leest met dezelfde
geboeidheid waarmee men een roman leest, waarbij men er dan maar vanuit gaat,
dat elke roman boeiend is. Deze geijkte en in feite ook nietszeggende kwalificatie
verdraagt echter ook een andere interpretatie: een documentair werk kan zich als een
roman laten lezen doordat de in de documentaire of historische studie opgeroepen
wereld zich als autonoom gaat gedragen, een gesloten wereld blijkt te zijn, met
nauwelijks openingen naar de ons bekende wereld. Die opvatting van geslotenheid
van de verbeelde wereld, van de zelfstandigheid ervan, van de eigen wetmatigheden
erin, komt van een geslaagde roman altijd over. Wanneer nu een documentair of
anderssoortig werk, in elk geval een werk dat niet tot de fiction behoort, ook die
suggestie van autonomie, zelfstandigheid, geslotenheid en eigenwetmatigheid geeft,
moet het wel uit een heel apart deel van de wereld komen, een deel dat geen openingen
heeft naar het onze.
Die suggestie nu gaat uit van met name het eerste deel van het boek Niet begeerde
reis naar Siberië van Andrej Amalrik. In de eerste alinea van een soort ‘vooraf’ bij
zijn boek verklaart de auteur het volgende: ‘Wat met mij gebeurd is en wat ik hier
beschrijf, is geenszins verbazingwekkend of uitzonderlijk in mijn land. Maar dat is
nu juist het interessante van mijn geschiedenis.’ Een begin van een
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beschouwing door een westerse lezer over dit boek zou een variant op deze tekst
kunnen zijn: ‘Wat in dit boek gebeurt en beschreven wordt, is verbazingwekkend
want uitzonderlijk. En dat is nu juist het interessante van het boek en daarom laat
het zich als een roman lezen.’ In de tekst van de auteur blijkt een vermogen tot afstand
nemen, dat hem de kans tot verwondering en daarmee tot schrijven heeft gegeven.
Amalrik is in het begin van het boek, januari '65, iemand zonder een vaste werkkring,
wonend in Moskou, in een kleine flat samen met zijn invalide vader. Hij heeft
geschiedenis gestudeerd, maar die studie niet voltooid, heeft veel relaties in artistieke
kringen, verzamelt moderne schilderijen, schrijft toneelstukken die hij echter nog
alle in portefeuille heeft. Zijn bekendheid als schilderijenverzamelaar en kenner van
beeldende kunst heeft hem enkele keren in contact gebracht met buitenlanders. Dat
is, zou men kunnen zeggen, het grondmateriaal waarmee de Russische autoriteiten
een geschiedenis gaan maken, volgens een zo eigen logica, met zulke voor westerse
begrippen zeer eigen wetmatigheden, dat voor de westerling een autonoom gebeuren
ontstaat, dat zich met maatstaven ‘van buiten’ niet meten laat. Een roman krijgt
gestalte.
Verondersteld dat een westerse lezer het eerste deel van het boek in handen had
gekregen zonder vermelding van auteursnaam, met verandering van alle namen,
wijziging van plaats en handeling - het boek had bijvoorbeeld kunnen spelen in land
A - hij zou, zelfs met verrekening van alle varianten op de wetmatigheden waarbinnen
hij leeft, het boek voor een roman hebben gehouden, de auteur voor een uiterst
vernuftige geest, in staat om volgens een eigen logica een zeer ingewikkeld systeem
op te stellen, een draadwerk waarbinnen de ‘ik’ dan blijft hangen. De vernuftigheid
van de auteur zou hierom extra bewondering verdienen: de precisie waarmee hij zijn
systeem heeft beschreven: geen detail ontbreekt in deze - voor ons onlogische logica. Het gesloten systeem van een dictatoriaal land vreest altijd de literatuur;
voorbeelden te over. Vanwaar die angst? Ik geloof hierom: binnen een gesloten
systeem, dat zich - altijd met moeite - naar buiten als waterdicht voordoet, krijgt de
roman waarheids-
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pretentie; fictie wordt door de lezers als documentair en onthullend materiaal
gehanteerd. Het bijzondere is dat een documentair boek uit een gesloten systeem
door iemand van buiten het systeem het karakter van fictie krijgt: verslag uit een
hierandermaals.
Het boek van Amalrik behoort tot de ‘emigré books by non-emigré Russian writers’.
De term is van Gleb Struve en ze staat vermeld in het essay Literatuur uit
Niemandsland in de bundel De kinderen van Jesenin van Charles B. Timmer. (Het
was zo bij de in 1966 van hem verschenen essaybundel Rusland zwart op wit en het
lijkt weer het geval met De kinderen van Jesenin: je kunt je bewondering voor
Timmers boeken niet of nauwelijks delen, want niemand blijkt ze te kennen. Toch
gaat het in beide gevallen om wat ik dan maar kostbare boeken noem: ze geven een
uitgebreide informatie op een specialistisch terrein: de Russische literatuur. En je
krijgt niet alleen heel veel feitelijke informatie - door Timmer uit talrijke bronnen
bijeengebracht - er staan ook opstellen in het boek waarin de feiten op even
bewonderenswaardige als slimme wijze geordend worden met als resultaat: een
verschijnsel, dat voor de meesten slechts vaag is, krijgt een heel scherpe en vaak
verrassende gestalte. Het essay ‘De diktatuur der schijnvormen’, over het socialistisch
realisme, is misschien wel het geslaagdste voorbeeld van zo'n bijzondere ordening
van feiten, bekende en minder bekende, het essay over de poëzie van Majakowski
[in Rusland zwart op wit] is een der beste Nederlandse beschouwingen over poëzie
van de laatste jaren).
‘Literatuur uit Niemandsland’ handelt over de recente Russische literatuur, die,
hoewel in Rusland geschreven, in het buitenland wordt gepubliceerd. Timmer stelt
vast dat we hier te doen hebben met een verschijnsel waarvan in de moderne wereld
nauwelijks een voorbeeld aan te wijzen is. Binnen die literatuur uit Niemandsland
onderscheidt hij drie soorten: a. werken clandestien naar het buitenland gebracht met
medeweten of actieve medewerking van de auteur. Het bellettristische werk van
Sinjawski en Daniel behoort ertoe; b. werk, grotendeels van bekende Sovjetschrijvers,
dat in de Sovjet-Unie niet kon verschijnen en,

Kees Fens, Tussentijds

149
meestal zonder medeweten van de auteur, in het buitenland wordt gepubliceerd. Ook
werk van overleden auteurs behoort tot deze categorie: werk van Pasternak en
Boelgakov bijvoorbeeld; c. werk dat in de Sovjet-Unie in handschrift of
schrijfmachineschrift verspreid is, ondergrondse literatuur dus waarvoor - en nu
citeer ik Timmer - ‘de term “Samizdat” (Zelf-uitgeverij), in tegenstelling tot
“Gosizdat” (Staatsuitgeverij) in omloop is gekomen’. Dit werk bestaat voornamelijk
uit poëzie.
Tot welke categorie Niet begeerde reis naar Siberië gerekend moet worden, weet
ik niet. Over het boek - circuleert het in handschrift bijvoorbeeld ook in Rusland? wordt niets meegedeeld. De eerste alinea van het ‘vooral’, die ik boven citeerde, kan
er, vooral door de woorden ‘in mijn land’ op wijzen, dat het boek voor buitenlandse
lezers is geschreven. Het gelijktijdig met Almalriks boek in het Nederlands verschenen
Wat ik zeggen wou van Anatolij Martsjenko laat zich wel indelen. In een ‘Nawoord’
van Karel van het Reve wordt over het boek veel meegedeeld, hoewel hij - het gaat
uiteindelijk om een uit Rusland gesmokkeld manuscript - lang niet alles kan zeggen,
willen verdere uitgaven niet onmogelijk zijn en eventuele tussenpersonen niet in
grote moeilijkheden komen. Martsjenko's boek circuleert in elk geval in Rusland, in
getypte en gefotografeerde exemplaren en de auteur heeft westerse vrienden gevraagd
alles in het werk te stellen zijn boek buiten Rusland te krijgen. Martsjenko's boek
kan het best tot de derde categorie gerekend worden. Beide boeken verschenen in
Nederland bij G.A. van Oorschot te Amsterdam onder auspiciën van de Alexander
Herzen-stichting eveneens te Amsterdam, waarvan Karel van het Reve
secretarispenningmeester is. De Rus Alexander Herzen (1812-1870) publiceerde in
de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw in Londen boeken en tijdschriften in
het Russisch, die in eigen land niet konden verschijnen.
Niet begeerde reis naar Siberië en Wat ik zeggen wou laten zich ondanks enkele
feitelijke overeenkomsten, moeilijk met elkaar vergelijken. Amalrik is een
intellectueel; Martsjenko een hogere arbeider; Amalrik had schrijfervaring, Marsjenko
niet. De tweede heeft in heel veel zwaardere omstandig-
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heden moeten leven - zes jaar kamp en gevangenis - dan de eerste, die naar een
kolchoze in Siberië verbannen werd. Amalrik moet gelegenheid gehad hebben
aantekeningen te maken, misschien zelfs passages te schrijven. Martsjenko zat van
'60 tot '66 opgesloten en schreef zijn boek meteen na zijn vrijlating in 1967, wellicht
geheel zonder aantekeningen en in ieder geval meer op zijn geheugen aangewezen
dan Amalrik. Waarbij nog komt, dat Marsjenko het bij de beschrijving van zijn lot
ook hierom heel moeilijk gehad moet hebben: de verschillende plaatsen waar hij in
gevangenschap zat, gebeurtenissen op die verschillende plaatsen, moeten voor hem
ineengevloeid zijn, op elkaar gelijkend in verschrikking van omstandigheden als ze
zijn. Wat ik zeggen wou doet dan ook meer verbrokkeld aan dan Niet begeerde reis
naar Siberië, dat een zuiver chronologisch en zeer gedetailleerd verslag is. En juist
aan die gedetailleerdheid en precisie zijn waarde ontleent. Je zou het belangrijkste
verschil tussen de twee boeken zo kunnen omschrijven: Amalriks boek is voornamelijk
een beschrijving van toestanden door een precieze en kritische, verwonderde
waarnemer ook; Martsjenko's boek is het verhaal over een mens in kampen en
gevangenissen; Martsjenko beschrijft ook wel toestanden, geeft ook vaak nauwkeurige
details, maar de persoonlijke tragedie - van hem en zijn medegevangenen - staat
centraal. Wat ik zeggen wou is het boek van een martelaar (die zichzelf overigens
helemaal geen held vindt en het juist daarom is); Niet begeerde reis naar Siberië is
het boek van een waarnemer. Martsjenko's boek knijpt je de keel dicht en vraagt
soms het uiterste aan incasseringsvermogen van de lezer waar het gaat om beschrijving
van gruwelijkheden; Amalriks boek wekt vooral verbazing door de nauwkeurigheid
waarmee hij een systeem dat niet op onze logica is aangesloten, beschrijft.
Amalrik wordt tenslotte uit Moskou verbannen wegens ‘leegloperij’; maar men
wil hem gewoon kwijt. Aanleiding tot zijn strafzaak en de strafzaak zelf krijgen een
zeer uitvoerige beschrijving, die, vind ik, het beste want meest verbazingwekkende
deel van het boek vormt. Hij komt als banneling terecht in het eeuwige Babylon van
alle tegen-
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draadse Russen uit het verleden en heden: Siberië. Daar moet hij in een kolchoze
gaan werken. De verbanning staat gelijk met een wegsturen van een Amsterdamse
student van 1970 naar een heel afgelegen Drente van honderd jaar geleden. Ook in
het primitieve Siberië blijft Amalrik een scherp waarnemer, die alles wat hij ziet
gedetailleerd weergeeft. En zo de weer onbegrijpelijke logica van het
kolchoze-systeem aantoont. Amalrik zegt in zijn ‘vooraf’ objectief te hebben willen
schrijven. Het lijkt erop dat zijn nuchtere toon zijn objectiviteit garandeert. Of hij
echter helemaal objectief is? Als ik mij niet vergis heeft hij in elk geval in één passage
een brok kritiek op de Sovjet-samenleving verborgen die even raak als vernuftig is.
Vernuftig hierom: de kritische passage staat gewoon argeloos tussen vele andere en
laat zich ook als een gewone passage tussen die andere lezen. Amalrik is een tijd
lang koeienhoeder. Over zijn kudde zegt de scherpe observator onder meer - en
meteen schuift m.i. een tweede laag het verhaal binnen -: ‘Ik kon tot het einde toe
veel van mijn koeien niet uit elkaar houden, maar dat betekent helemaal niet, dat de
hele kudde een eenvormige massa vormde. De kalveren hadden een vrij ingewikkelde
hiërarchie, je kon altijd zien hoe één koe een andere met zijn horens een stoot geeft,
die durft die niet te beantwoorden, maar geeft een zwakkere een por, en die een nog
zwakkere en die weer een zwakkere, zodat iedere koe haar plaats weet in de rangorde
van kracht. Als er zich strijdvragen voordeden, dan werden die eenvoudig opgelost:
wie de hardste kopstoten geeft.’ En dat gaat zo nog een pagina door: een hele
samenleving krijgt in de beschrijving van een koeienkudde gestalte.
(Dat Amalrik niet alleen een scherp observator is maar ook een spitse denker,
bewijst zijn essay Zal de Sovjet-Unie het jaar 1984 kunnen halen? Een Engelse
vertaling van het stuk verscheen in Survey; een Nederlandse in het nummer van 22
oktober 1968 van de Internationale Spectator. Amalrik houdt zich in het essay bezig
met de overlevingskansen van het huidige Russische regime. Hij ziet die kansen vrij
pessimistisch).
Martsjenko's vergrijp is van veel zwaarder kaliber dan
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‘leegloperij’: hij heeft, na bij een rel ten onrechte gevangen te zijn genomen, een
poging gedaan zijn land te ontvluchten. Een een dergelijke ontvluchtingspoging geldt
als landverraad. Hij wordt dan ook niet verbannen, maar komt na een verschrikkelijk
voorarrest en een proces dat al onze westerse logica te boven gaat, in een strafkamp
terecht. Ook vandaaruit waagt hij een ontsnappingspoging. Hij wordt gegrepen en
verdwijnt naar de strafgevangenis die een contemporain en een historisch begrip is:
die van Vladimir. Zijn beschrijvingen van het verblijf daar leveren het
verschrikkelijkste deel van het boek op. Je behoeft er Pressers Ondergang niet voor
te lezen. Het klinkt wellicht wat ongevoelig, maar de gruwelen zijn zo talrijk, dat je
er zelfs bij lezing van het boek tenslotte wat ongevoelig voor wordt, al blijft steeds
de machteloze verbluftheid dat dit alles zich niet eens zo ver van ons af en nog altijd
afspeelt.
Laat ik maar enkele zinnen citeren die me in het relaas bijzonder troffen: ‘Het is
goed dat mensen ook achter tralies mensen blijven.’ Het motto boven het hoofdstuk
‘Vladimirka’: ‘Ik zal een waarheid over jou vertellen waar leugens bij verbleken.’
Titel van de achtste paragraaf van dat hoofdstuk: ‘Het is moeilijk mens te blijven.’
Lichamelijk gehavend - hij is onder meer stokdoof geworden - verlaat Martsjenko
na zes jaar het kamp. Hij krijgt dan van Joeli Daniel, nog niet zo lang zijn
medegevangene, in een boek de volgende opdracht mee:
Vermakelijk lot:
Je hebt het gerooid.
Je bent doof als een pot,
Maar je ziet meer dan ooit.
Wie kan op zo'n meevaller bogen?
Niet ieder die ziet heeft ook ogen.

Martsjenko is inmiddels weer verdwenen (en weer teruggekeerd) in de verte van
kampen en gevangenissen. Wie zo scherpe ogen heeft dat hij de achterkant van een
systeem ziet en het vermogen bezit het anderen te laten zien, moet
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verdwijnen. Hij toont de werkelijkheid van wat als een kunstprodukt, roman, door
de officiële instanties wordt getoond. Want de haters van literatuur die dictatoren
zijn, zijn zelf de kwalijkste bedrijvers van literatuur.
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Dagboeken
Over de leugen van het dagboek zijn al zo vaak harde waarheden gezegd, dat alleen
een fantast nog nieuwe zal kunnen formuleren. Paul de Wispelaere, die ook aan zijn
journaal-achtige boek, Paul Tegenpaul weer een kalender aan motto's meegaf, vond
als ironisering-bij-voorbaat van eigen werk deze opmerking van Remco Campert:
‘Alle dagboeken, gepubliceerd bij het leven van een schrijver of na zijn dood zo goed
als persklaar onder het matras van zijn maîtresse gevonden, zijn dagboeken geschreven
in de stijl van het dagboek.’ De onbevangenheid die het dagboek voorwendt, is een
literair gepredisponeerde, en is daarmee opgeheven. Je zou ook kunnen zeggen: de
dagboekschrijver spant zich dagelijks in om aan zijn onbevangenheid de vorm van
onbevangenheid te geven. Ik kan dat niet erg vinden, want het is onontkoombaar.
Schrijven is nu eenmaal spellen en spelen, en alleen de allereenvoudigste geest doet
beide zo tegen alle regels in, dat onbevangenheid te voorschijn komt. Richard Minne
noemde eens op voorbeeld van Anatole France de perfectie in het epistolaire genre
- een al even om zijn leugenachtigheid aanvechtbaar genre - de klassieke soldatenbrief:
‘Ik neem de pen ter hand om u te laten weten als dat het in orde is met mijn
gezondheid en dat ik op droog zaad zit ... Beste groeten en ik verhoop van u hetzelfde.’
Maar ook deze brief is gemodelleerd en de eenvoud ervan wordt daardoor een zeer
geraffineerde. Het grootste gevaar voor het voortbestaan van dagboeken moet liggen
in momenten van onbevangenheid bij de schrijver zelf: die ogenblikken dat hij,
teruglezend in zijn
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journaal, zich niet meer met zijn vroegere ‘zelf’ kan identificeren en een acteur aan
het werk ziet. Het zal veel zelfbeheersing of eigenliefde kosten dan niet aan het
scheuren te slaan. Bij het beschouwende dagboek - het journaal als vorm van
zelfexploratie en -verheldering - zal dat gevaar groter zijn dan bij het feitelijke, het
journaal als dagstaat van activiteiten en ontmoetingen, al kan de formulering hier
later weer schaamte wekken.
Een ogenblik van plaatsvervangende schaamte kreeg ik op één pagina van Diaries
and letters van Harold Nicolson. (Hoeveel keer bij Paul de Wispelaere weet ik niet
meer, maar heel vaak en dat op honderdzestig pagina's grote druk; Nicolson telt er
dertienhonderd, klein.) Nicolsons dagboek behoort tot de feitelijke; introspectie is
zijn kracht niet; had hij de neiging gehad een beschouwend journaal te schrijven,
zijn dagboeken zouden bij de familiepapieren zijn gebleven. Hij zou het schrijven
van een dergelijk journaal trouwens nooit lang volgehouden hebben. Hij was er niet
eenzijdig genoeg voor. Zijn veelzijdigheid stelde hem in staat een dagboek te schrijven
waarvan de omvang - drie miljoen woorden - monomanie kan suggereren, maar
waarvan de inhoud het tegendeel bewijst.
Harold Nicolson leefde van 1886 tot 1968; in 1909 ging hij in diplomatieke dienst;
al in 1929 verliet hij de diplomatie weer, mede omdat zijn vrouw, de dichteres en
schrijfster V. Sackville-West, weigerde zich met hem in het buitenland te vestigen.
Een vrij onzeker bestaan begint. Dat duurt tot 1935, wanneer hij lid wordt van het
Lager Huis. In de oorlog maakt hij een jaar deel uit van het kabinet van Churchill,
op een vrij ondergeschikte plaats overigens. Zijn dagboek begint hij te schrijven in
1930; hij gaat ermee door tot oktober 1964; dan heeft er in zijn leven te weinig plaats
dat de moeite waard is vastgelegd te worden. Zijn jongste zoon Nigel heeft de
dagboeken, waarin ook brieven van Nicolson aan zijn vrouw en enkele van zijn
vrouw aan hem werden opgenomen, uitgegeven. De enorme omvang maakt een
keuze noodzakelijk. Maar een twintigste deel werd gepubliceerd.
Wie een hekel aan Engelsen en alles wat Engels is, heeft, zal de dagboeken
weggooien. Nicolson is namelijk niet zo
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maar een Engelsman; hij zou door een groot romanschrijver als model van dé
Engelsman bedacht kunnen zijn. (Ik betreur het hem nooit te hebben horen spreken,
al kan ik me zijn wijze van spreken heel goed voorstellen.) In één opzicht beantwoordt
hij niet aan het model (met heel gelukkige resultaten): cultureel is hij allerminst een
eilandbewoner. Hij sprak bijvoorbeeld bijna accentloos Frans en had ook een grote
bewondering voor de Franse cultuur, ongeveer de enige die hij naast de Engelse - en
dan nog de Engelse van de hogere standen - erkende. Hij was een zeer formeel man,
zozeer formeel dat het op den duur wat irriterend wordt. Hij lijkt passieloos, is altijd
ingehouden, al kan hij sneeren, en dan vooral waar hij geconfronteerd wordt met
banaliteit. (Kostelijk zijn de dagboekpassages over bezoeken aan Amerika, land waar
hij feitelijk een diepe verachting voor had, al zal hij dat tegenover de Amerikanen
niet laten blijken.) Hij lijkt niet alleen passieloos, hij lijkt ook sexloos, ondanks zijn
grote liefde voor zijn vrouw, zoals die in brieven herhaaldelijk wordt geuit. Groot
was die liefde, maar Nicolson kon haar ook groot houden: hij was heel weinig thuis.
De kracht van zijn liefde lijkt te zijn, dat hij voortdurend thuis komt. De kracht van
zijn dagboek is, dat hij de behoefte had van huis te zijn en veel mensen te ontmoeten.
Nu kan die behoefte er wel zijn, men moet ook nog ontmoet willen worden door
anderen. Het grote raadsel nu waar dit dagboek je voor plaatst is dit: welke
karaktertrekken of gaven had Nicolson dat hij in de hele periode van dat dagboek
altijd de belangrijkste mensen van zijn tijd kan ontmoeten? Hij wordt door hen
kennelijk geaccepteerd; hij moet heel gemakkelijk vrienden hebben gemaakt. Heel
veel grote figuren uit politiek en literatuur van de dertiger jaren paraderen in zijn
dagboek; en nu ik het opgeschreven heb, heb ik al spijt van dat ‘paraderen’: het doet
ijdelheid of snobisme veronderstellen. De grootheid van Nicolson - zeer amusante
vorm van grootheid - is juist dat hij de contacten met al die groten vanzelfsprekend
vind. Of het nu om Eliot of James Joyce gaat, of de president van de Verenigde
Staten, de hertog van Windsor of Lindbergh. Uiteraard spreekt hij die
‘vanzelfsprekendheid’ niet uit. Zo vanzelf-
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sprekend is dat alles voor hem. Wat is zijn kracht geweest?
Nicolson was zeer veelzijdig, te veelzijdig om echt groot te kunnen worden, laat
ik dat eraan toevoegen. Hij was diplomaat, journalist, literair criticus, radiospreker,
Lager-Huislid, schrijver en ook nog eens de echtgenoot van de toen zeer populaire
V. Sackville-West. Hij verspreidde van nature cultuur. Hij moet daardoor een zeer
dankbare gesprekspartner zijn geweest, met het vermogen - en dat meer door
ondervinding dan van nature - zich nooit op te dringen. (De enkele keren dat hij zich
vooruit tracht te schuiven, mislukt het.) En daarbij - en dat is belangrijk - een groot
vermogen tot bewonderen. Hij kende, kan men zeggen, iedereen, maar de grote vraag
is of iedereen hem gekend heeft. Hij was bevriend met Churchill en evenzeer met
Eden; in de oorlogsmemoires van Churchill komt hij niet voor; in de gedenkschriften
van Eden wordt hij maar één maal genoemd. En verondersteld dat al zijn vele lunchen
dinerpartners dagboeken over de belangrijkste feiten hadden bijgehouden, - het zou
dan de vraag zijn of Harold Nicolson zo vaak vermeld wordt als hij hen vermeldt.
Een vriend van hem heeft eens gezegd: hij was een nationale figuur, maar van de
tweede rang. En dat was in het maatschappelijk verkeer kan men zeggen zijn kracht:
hij verscheen als een stuk Engeland, maar toch als persoonlijkheid van de tweede
rang, dat wil zeggen: hij was er (gelukkig), maar niet nadrukkelijk en anderen
verdringend of in de schaduw latend. En hij was overal en van wat hij meemaakte van dichtbij, maar op de tweede rij en bijna altijd als toeschouwer - gaf hij verslag
in zijn dagboek. Van zo'n dertig jaar Engelse en Europese geschiedenis krijgt men
close-ups en een aantal van de belangrijkste figuren uit het Europa van die jaren krijg
je van heel dichtbij te zien. En in het beschrijven van mensen, hun wijze van spreken,
hun gedrag, hun eigenaardigheden, was Nicolson een meester. En dat doet hij in een
proza dat de grote kwaliteiten van het niet-opvallende heeft. Hoogtepunten van zijn
beschrijvingskunst levert hij als hij getuige is van heel grote beslissende
gebeurtenissen: de afstand van Edward VII, de regeringsperiode van Chamberlain
en - en hier is het bijna voortdurend raak - de oorlogsjaren.
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Nicolson was veelzijdig en hij oefende vele activiteiten tegelijk uit. Zijn grote charme
is, dat hij in zijn dagboek voortdurend de indruk kan wekken niets omhanden te
hebben dan lunchen met die grootheid of dineren met dat gezelschap van
voornaamheden. Ieder ander zou aan het schrijven van een dergelijk omvangrijk
dagboek een dagtaak hebben gehad. Hij schreef naast dat dagboek heel veel boeken,
waarvan er weer vele uitvoerig vooronderzoek vereisten. Het lijkt erop dat hij
moeiteloos werkt en vooral, dat hij voor iedereen alle tijd heeft. En dat laatste
kenmerkt altijd de echt groten al mogen ze dan van de tweede rang zijn, zij het als
dagboekschrijver van de eerste.
Had Nicolson geen ambities? Voorlopig kun je zeggen dat hij nogal wat idealen
heeft. Voor bepaalde figuren blijft hij maar zijn bewondering neerschrijven. Uit de
aanwezigheid van die idolen en zijn bewondering voor hen kan men iets van zijn
ambities afleiden: ze zijn zijn modellen, maar ze zijn voor hem ook onbereikbaar.
Nicolson behoort tot die mensen die altijd aan de rand van de grootheid moeten
blijven; de ene karaktereigenschap die hen erover heen helpt, missen ze. Hun tekort
is eerder gebrek aan persoonlijkheid dan aan begaafdheden. Onthullend vind ik een
fragment uit een brief aan zijn vrouw; de brief is gedateerd 18 mei 1938 en werd
geschreven vanuit zijn Londense flat: ‘Wat mij hindert is mijn gebrek aan elegance;
ik kom bij de beste textielzaken, de beste kleermakers, de beste kappers. Ik heb de
beste huisbediende in Londen; ik ben altijd aan het wassen en poetsen; mijn haarwater
komt van Floris. En toch, als ik me tussen de elegance meng, voel ik me sjofel. Mijn
overhemd puilt uit, mijn das raakt gekreukt, mijn vest bobbelt, mijn haar raakt in de
war.’ Zijn ideaal wordt hier indirect uitgebeeld; zijn pogen eraan te beantwoorden
ook; en wat voor het uiterlijk geldt, laat zich ook voor het geestelijke zo omschrijven;
Nicolson heeft alles mee, maar hij haalt het net niet. Maar dat maakt hem juist ideaal
gezelschap voor echte eerste-rangs-figuren. En die - eerste-rangs-figuren zijn als
idealen, modellen weer ideaal gezelschap voor hem. Door dat alles en door zijn
veelzijdigheid werd hij geen grote figuur en geen groot schrijver, maar een heel groot
dagboekschrijver, een auteur
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ook die in zijn journaal net iets meer durft dan hij in het maatschappelijk verkeer
gewaagd zou hebben. Ook weer niet teveel, want hij blijft, ook in zijn journaal,
gedistingeerd; het dagboek is geen plaats der wrake en ook geen kleineringsmiddel.
Zijn grootheid als journaalschrijver is, dat hij zich in het dagboek niet groter maakt
dan hij is. Zijn boek doet je in elk geval waarheden over de leugen van het dagboek
vergeten.
In het derde en in sommige opzichten meest onthullende deel, komen Nicolsons
verborgen idealen het meest aan het licht: hij zou graag diplomaat of minister zijn
geweest; het was hem echter niet gegeven in de politiek veel te bereiken. In 1948
doet hij nog een poging lid van het Lager Huis te worden voor Labour. Het verslag
van zijn verkiezingstournee is droevig en komiek: in de kringen van arbeiders en
vakbondsmensen gedraagt hij zich als een vegetariër in een abattoir. Al heeft hij ook
in de latere jaren met zijn schrijfwerk veel succes - zijn biografie van George V wordt
hoog geprezen - zijn ambitie, een groot schrijver te zijn, kan hij maar nauwelijks
verbergen.
Het derde deel is ook het meest reflexief: na de vele activiteiten volgt met de
ouderdom de bezinning. De kring van vrienden en kennissen wordt ook kleiner; te
veel houdt Nicolson zich op in een klein vast gezelschap van getrouwen. Op de
ontwikkelingen in politiek en vooral literatuur heeft hij de greep verloren. Hij
vereenzaamt en wordt, waar hij naar buiten treedt, steeds meer zijn eigen legende.
Met het verslag van de dood van zijn vrouw sluit het gepubliceerde deel af. De laatste
bladzijden kunnen kenmerkend heten voor dat merkwaardige huwelijk van Nicolson
en Viti Sackville-West, waarin zeker, wat zijn zoon omschrijft als ‘the interplay of
male and female characteristics in each of them’ een belangrijke bindende rol is
geweest. Zij sterft, terwijl hij elders in huis zit te werken, al was het einde te voorzien.
Het bericht van haar dood wordt hem overgebracht, hij plukt dan enkele van haar
lievelingsbloemen uit hun tuin en gaat die op haar bed leggen. Groots maar griezelig.
De plek nu van de plaatsvervangende schaamte ligt op bladzijde 167 van het eerste
deel. De auteur wordt ziek
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en hij moet in het ziekenhuis worden opgenomen. Hij plaatst de ziekte terstond in
het perspectief van de dood en in de korte tijd die hem in zijn flat rest vóór de opname,
maakt hij zijn laatste wilsbeschikking klaar. Dan schrijft hij niet zonder pathetiek
(die juist zo opvalt omdat hij altijd zo ingehouden is): ‘Dit kunnen de laatste woorden
zijn die ik typ op mijn geliefde Tikkie.’ En dan maakt hij aan wat de laatste bladzijde
van zijn dagboek kan worden, een net te mooi einde met het joyeuze grafschrift:
Finis Vitae Meae
Deo Gratias

En te bedenken dat zijn vrouw ook nog Vita heette. ‘Deo gratias’ is het allermooiste,
want enige religieuze bekommernis is Nocolson zijn hele leven vreemd gebleven.
Veertien dagen later kan hij al weer notities voor zijn dagboek maken. Zo'n passage
zou Campert bijna gelijk geven.

Kees Fens, Tussentijds

161

Verantwoording
De hier bijeengebrachte stukken zijn alle eerder elders gepubliceerd. Die uit de eerste
en laatste afdeling verschenen in Streven; in hetzelfde blad ook de stukken ‘Laat ons
de bijbel maken’ en ‘Tussen boek en dood’. Met name de stukken uit de eerste
afdeling zijn voor deze publikatie vrij grondig omgewerkt.
‘Het woord is woord geworden’ was in oorsprong de tekst van een lezing, gehouden
op de plenaire vergadering van de Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie, op
23 augustus 1970 te Antwerpen. De tekst van de lezing verscheen in het Tijdschrift
voor liturgie van november 1970. Voor deze uitgave werd die tekst in zijn geheel
sterk herzien, ingekort en uitgebreid. ‘Tussen gisteren en morgen’ verscheen in 1970
als relatiegeschenk van uitgeverij Ambo; die uitgave kwam niet in de handel.
De stukken over Nijhoff, Vestdijk en Achterberg verschenen eerder in Raster. Het
laatste stuk bestaat uit twee delen; ze werden een jaar na elkaar geschreven, om de
eenvoudige reden dat ik er bij het schrijven van het eerste stuk niet in slaagde de
gasfitter de baas te worden. Een wacht- en leestijd bleek nodig alvorens verdere
pogingen gedaan konden worden. Terwille van de eerlijkheid zijn de delen niet
samengevoegd; het pogen blijft nu duidelijk zichtbaar.
De bijdragen over deze Nederlandse auteurs zijn, bij alle verschillen, zuivere
analyses en als zodanig, vermoed ik, de laatste die ik geschreven heb. Het stuk over
Eliot vertegenwoordigt een overgangssoort naar essays waarin de
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analyse nog slechts een dienende functie heeft binnen het grotere geheel van een
meer persoonlijke beschouwing. Als zodanig is dat stuk ook in ander opzicht
‘tussentijds’.
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