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one likes what one happens to like
WALLACE STEVENS
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Zeven jaar zuivere neerslag
Mag men een criticus zijn stijl aanrekenen? Mag men zijn schrijfwijze in verband
brengen met zijn oordeel? Mag men hem het recht om te oordelen ontzeggen op
stilistische gronden? Mijnheer X schrijft zo slecht, waaraan ontleent hij het recht om
het werk van mijnheer A te beoordelen? Om de stijl van mijnheer A aan een z.g.
analyse te onderwerpen? Het is verleidelijk, maar mag het? Tot wie moet men zich
wenden?
De vraag kwam weer eens bij me op tijdens het lezen van De eigenzinnigheid van
de literatuur, een verzameling ‘opstellen en kritieken’ van Kees Fens. In het titelessay,
waarmee de bundel begint, is een beginsel-verklaring te vinden. ‘De dichter kan
denken zijn gang te gaan, maar het gedicht doet zijn eigen zin. De dichter kan
dichten(-), maar het gedicht weet waar het heen wil. En het is de harde konsekwentie
van het dichterschap dat de dichter mee moet.’ Dit is dan een soort parafrase van een
stelling uit een speels gedicht van Vroman: Over de dichtkunst. Vroman schrijft over
dichten, maar Fens trekt zijn conclusies ook voor de lezer en voor de criticus, die
super-lezer. Ook de lezer
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moet ‘gaan waar de woorden gaan’ en de criticus die zich slechts op enkele punten
van de lezer onderscheidt (Fens) moet hetzelfde doen. ‘Daartoe dient hij nauwkeurig
te lezen,’ voegt Fens er ten overvloede aan toe. ‘Men zou ook kunnen zeggen: hij
moet het te bespreken boek al lezend opnieuw schrijven, meeschrijven met de auteur.’
Over dit inleidende essay, een verdediging van objectiviteit in literaire kritiek, heb
ik weinig goeds te zeggen. Het is stuntelig geschreven, dor en verward gedacht. De
strijd tussen objectiviteit en subjectiviteit in de literatuurbeschouwing heeft een lange,
verwarrende en vermoeiende geschiedenis achter zich en het eind ervan is niet in
zicht. Ik laat de discussie graag op eigen kracht voortsudderen, met de aantekening
dat ik vermoed, op mijn subjectieve manier, dat het een van de vele tegenstellingen
is die geen bestaansrecht hebben, zoals de tegenstelling tussen leven en kunst, lichaam
en ziel, enz. De objectiviteit van Kees Fens is even subjectief als de mijne, daar kan
geen ‘feitenmateriaal’ iets aan veranderen. Kritiek is ‘an art of opinions’, zegt
Nemerov ironisch. Wie zijn citaten, zoals Fens, als bewijs meent te kunnen aanvoeren,
is, zoals Fens, een naïef mens. De aanhalingen kunnen waarde hebben als de
verantwoording van een voorkeur, wanneer het gaat om een oordeel over een boek
of een gedicht. Maar ik kan niemand bewijzen dat Milton een ‘groter’ dichter is dan
George Brassens, of, wat ik hier en passant belijd, dat George Brassens een ‘groter’
dichter is dan Milton. Wanneer Fens de criticus voorschrijft om het literaire werk
van binnenuit te beoordelen, kan
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men daar gemakkelijk instemmend bij knikken, maar wanneer hij van dezelfde
criticus eist ‘het boek al lezend opnieuw te schrijven’, is hij, in zijn zucht om het
toch vooral duidelijk te zeggen, absurd. Het boek is nl. al geschreven. Fens' pogingen
om over het karakter van literatuur iets verhelderends te zeggen eindigen in dwaasheid.
Een voorbeeld wil ik noemen. Fens wil de aard van het literaire werk verduidelijken
aan de hand van een vergelijking met ‘de brief’. De brief bevat ‘een geval apart’,
eventueel de grondstof voor een roman. ‘Verondersteld nu, dat het geval in een goede
roman tot de lezer is gekomen in plaats van in de briefvorm,’ schrijft Fens, ‘de
gegeven situatie zou weliswaar haar uitzonderlijk karakter behouden hebben, maar
tegelijkertijd zou in het uitzonderlijke een algemeen menselijke situatie gestalte
hebben gekregen.’ Ik vraag mij hierbij af over wiens brieven Fens het heeft. De
brieven van een schrijver? Of die van zomaar iemand? En zou iemand die nooit als
schrijver optreedt niet plotseling iets persoonlijks in een brief kunnen vastleggen dat
door zijn heftigheid, of zuiverheid, of door wat dan ook, boven het ‘geval apart’
uitstijgt en een symbolische werking krijgt? Zou Fens, de criticus, het onmogelijke
hiervan met literaire middelen kunnen bewijzen? Voorlopig beweert hij alleen maar.
Er zijn uit dit essay een aantal grandioze waarheden te lichten die te denken geven.
‘Maar ik meen, dat de beschrijving van de werkelijkheid ook een onmogelijkheid
is.’ ‘De literatuur kan nooit volledig zijn...’ ‘Bij een slechte roman blijven de lezer
verrassingen onthouden.’ ‘Leesmoeheid is niet denkbeeldig.’ ‘Voor-
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opgesteld dus, dat de criticus een lezer is, ook een lezer, en zijn oordeel ook een
oordeel, moet men van hem verwachten dat hij een zo goed mogelijk lezer is en dus
ook een zo goed mogelijk oordeel geeft.’ ‘- al heeft hij (de criticus) natuurlijk een
prullenmand voor complete nulliteiten -’ En deze laatste zin is dan de meest felle
uitspraak in deze warwinkel van platitudes, een uitspraak van iemand die verderop
in het essay weet te vertellen: ‘Elke hartstochtelijke lezer is een zoeker naar het
absolute woord’ en een uitspraak die mij, close-reader, aan het peinzen bracht over
de betekenis van het woord ‘compleet’, hartstochtelijk getrokken bij ‘nulliteit.’ Waar
staat die prullenmand, Kees Fens?
Fens verklaart zich een voorstander van de close-reading methode, een methode
die in het land van oorsprong vooral op het gebied van de poëzie-kritiek veel goeds
heeft opgeleverd en in principe niets anders beoogt dan slecht lezen te vervangen
door goed lezen. Maar Fens schijnt de loep zonder onderscheid te willen richten op
roman en gedicht en het ‘close’ lezen van een roman loopt meestal uit op een zich
blind staren op de stijl. Fens zou er goed aan doen om eens een buitenlands boek ter
hand te nemen. Hij zou profijt kunnen trekken uit een eenvoudige uitspraak van een
‘critic’ van enige vermaardheid. Robert Penn Warren zegt: ‘And a large part of the
nonsense, on any side of the question, derives from the assumption that any one kind
of criticism is “correct” criticism. There is no correct or complete criticism.’
Ik geloof dan ook niet dat de verveling die Fens' beschouwingen bij ‘de lezer’, die
Fens voortdurend
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voor zichzelf in de plaats stelt, opwekken te wijten is aan de methode die Fens
overigens met vrij grote willekeur toepast. Ik vind het verlangen naar een methode
op zichzelf verdacht. De methode, gesteld dat hij bestaat, biedt een zekerheid
waarachter de criticus zich terug kan trekken. Er steekt meer moed in
Nemerovsantivoorschrift: ‘Critical method. To try not to have one.’ Dit is een vrijheid
die Fens zich niet kan veroorloven, uit gebrek aan talent, of persoonlijkheid, of beide.
Bij de close-readers, die niet nieuw zijn - de brieven van Keats en Hopkins staan
vol new criticism - verwacht men in de eerste plaats inzichten in literaire techniek
en het is juist op dit punt dat Fens voortdurend teleurstelt. Fens ‘ontdekt’ alleen de
gewoonste zaken. De eenvoudigste literaire kunstgrepen doen hem paf staan. Soms
heeft dit een ongewild komisch resultaat, zoals in zijn uidegging van Het Behouden
Huis (Merlyn 11,2) waarin hij een lange alinea lang doorzevert over de kracht van
de inzet: ‘De grote tak -’ i.p.v. ‘Een grote tak’. Het is alsof Fens een dergelijk efficiënt
dramatisch begin voor het eerst onder ogen krijgt, terwijl men het in de meeste goede
kinderboeken ook kan vinden. Wanneer hij over vorm spreekt is hij schools en
elementair. Over Van het Reve weet hij alleen het meest voor de hand liggende te
berde te brengen en men hoeft dit essay alleen met het stuk van Vestdijk over Werther
Nieland (Zuiverende Kroniek) te vergelijken om te beseffen dat een analyse niet per
se onoorspronkelijk en spierloos hoeft te zijn. Het stuk van Vestdijk heeft daarbij
nog het karakter van een verdediging - Vestdijk toont zich een ‘hartstochtelijk lezer’
- maar
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Fens bespreekt alleen schrijvers die geen verdediging meer nodig hebben. Zelfs had
ik een ogenblik het sinistere vermoeden dat Fens slechts vereert wat bij de uitgever
hoog wordt aangeschreven. Vondsten, verrassingen, komen in de bundel dan ook
niet voor. Fens is eerder een nadrukkelijk bevestiger van reputaties dan een bestrijder
van gangbare opinies. Daar komt nog bij dat Fens voor de psychologische
achtergronden van de roman geen enkele belangstelling toont. Waarschijnlijk vindt
Fens deze overweging irrelevant, maar hij doorbreekt zijn methode wel met uitspraken
van levensbeschouwelijke aard, zoals in het stuk over Coster, en dat over Mulisch
De Zaak 40/61: ‘Leven is altijd voor een groot deel “zich regelen naar”, inlossing
van eenzaamheid en vrijheid, alweer: tot op zekere hoogte.’ En dit is, wat mij betreft,
voor een groot deel, altijd, alweer, en tot op zekere hoogte, een van de dierbaarste
uitspraken die mij in tijden onder ogen is gekomen.
Soms komt Fens, in zijn ijver om thema's aan te wijzen, tot vreemde ontdekkingen.
Zo bijv. in het stuk over de dierenverhalen van Koolhaas, waarin Fens ons plechtig
vertelt: ‘menselijke uitspraken klinken uit de bek van het dier al gauw lachwekkend.’
Inderdaad, en, vervolgt Fens: ‘Later zijn het echt dierlijke dialogen, onvervangbaar,
niet in de bek van de dieren gelegd, maar van binnenuit ontstaan, zoals langzamerhand
ook het denken van de dieren(-) een eigen, in niets aan menselijk denken herinnerend
karakter heeft gekregen: geen rechtlijnig logisch denken, maar een sterk door
lichamelijke prikkelingen veroorzaakt cirkelend redeneren,
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veelal vol hiaten en botsend tegen onbegrijpelijkheden en raadsels.’ Dat laatste leek
mij een tamelijk geinspireerde beschrijving van het menselijk denken, en dadelijk
dacht ik aan voorbeelden uit de literatuur, Blooms stille monoloog in Ulysses bijv.
Misschien ben ik een beest, piekerde ik, maar in dat geval zou ik toch meer weten
van het dierlijk denken en zelfs van de gedachtenweefsels van de hoog ontwikkelde
chimpansee is mij even weinig bekend als alle domme mensen. De gesprekken die
ik dagelijks met mijn hond voer brengen niets aan het licht en hoewel ik, als
bevooroordeeld eigenaar, zijn bijdragen strikt logisch vind, ben ik er nog steeds niet
achter of het dier van binnenuit of van buitenaf denkt.
Op andere plaatsen kan Fens zijn bewondering alleen ouderwets stamelend
uitdrukken: ‘Bij dergelijk proza kan men alleen nog zwijgen en herlezen’, in het stuk
over Nescio. Deze bekentenis diskwalificeert de methode uiteraard, evenals: ‘Wie
lezen kan, moet hier terstond grootheid ontdekken’ - en dat terwijl de lezer voor Fens
doorgaans een koe is, die niets kan, laat staan terstond iets ontdekken. Nescio's proza
is ‘volkomen doeltreffend’, wat dat dan ook mag betekenen, en: ‘Goed proza is
vanzelfsprekend’, een stelling die voor mij raadselachtig en angstig duister is. Zoiets
kan uitsluitend iemand neerschrijven die in wonderen gelooft.
Af en toe vervalt Fens tot een soort baby-talk: ‘Uit de vele gepubliceerde
fragmenten en aanzetten van verhalen van Nescio moet men concluderen, dat hij aan
veel werk begonnen is en daaraan slechts korte tijd gewerkt heeft.’ Inderdaad, dat
moet men wel conclu-
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deren, hoewel de hemel weet hoe lang Nescio aan die fragmenten heeft gepeuterd.
Fens is bovenal een ijverig, onvermoeibaar uitlegger. Polemiseren doet hij alleen
met de meest onschadelijke vijand, de onzichtbare, ongenoemde, die van een literair
werk zegt ‘dat het net echt is’, maar hij legt een bladzij uit voordat je er naar wijst
en dan komen er beschouwingen voor de dag waarin hij woordjes als ‘natuurlijk’ en
‘vanzelfsprekend’ niet schuwt, woordjes die iemand die iets te bewijzen heeft
onvermijdelijk in een zwakke positie dringen, dat werd ons op school al verteld. De
ijver gaat, zoals gewoonlijk, gepaard aan een volstrekt gebrek aan humor.
Ten slotte nog dit: het kenmerk van het eenvoudige close-reading essay, zoals
bijv. het stuk van Fens over Couperus, is, dat men het door oefening kan leren. In
Amerika, waar de methode al jaren bij het onderwijs wordt toegepast, kan elke
normaal begaafde student een dergelijk stuk schrijven.
‘Een gezuiverde neerslag van zeven jaar literair-kritisch werk’ noemt Fens zijn
verzameling, zijn ‘boekje’ - een woord dat de uiting is van de voor hem kenmerkende
nederigheid die eerder wrevel dan sympathie opwekt bij ‘de lezer’. Voor wie wordt
dit soort boeken op de markt gebracht? Leerlingen moeten het zijn, oud en jong, van
alle slag, uit alle windrichtingen, van Mulo, HBS A, schriftelijke cursussen,
thuiswerkers, zij die door zelfstudie onder de gele lamp iets willen bereiken. Want
alleen leerlingen zullen in Kees Fens de ‘uitermate deskundige en belezen auteur’
herkennen die de flap hun te koop aanbiedt.
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Poor Scott
‘Voor vroegtijdig avontuur moet je een gruwelijke prijs betalen,’ schreef F. Scott
Fitzgerald in 1937 vermanend aan zijn zestienjarige dochter Scottie. Hij sprak uit
rijke ervaring. Zijn leven lang betaalde hij schuld, letterlijk en figuurlijk.
Zijn ‘grote’ tijd, de tijd van de gay twenties, van de $1000 parties was toen allang
en voorgoed voorbij. Het succes van zijn eerste, goeddeels verbleekte roman This
Side of Paradise, dat hem in 1920 in staat stelde te trouwen en op kolossale voet te
gaan leven, had zich niet herhaald. Hij hield er een levenslange kater van over.
Financiële beperkingen kon hij zich niet opleggen en bovendien stelde zijn neurotische
en later ongeneeslijk krankzinnige vrouw Zelda, schrijfster van Save Me The Waltz,
waanzinnig hoge eisen. Hij besefte dat hij een fatale vergissing had gemaakt door
haar te trouwen, maar hij kon er zonder rancune over schrijven. Waarschijnlijk wist
hij dat hij, met zijn destructieve neigingen, altijd wel een Zelda op zijn pad zou
hebben gevonden. En na de grote Amerikaanse crisis wilde het publiek niet meer
aan de Fitzgerald-mythe
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worden herinnerd, het schrijven van magazine verhalen waarvoor hij reusachtige
bedragen ontving, wekte steeds heviger weerstanden in hem op, de vraag ernaar nam
geleidelijk af en de boeken waaraan hij waarde hechtte, The Great Gatsby, en Tender
Is The Night werden, althans naar zijn onbescheiden maatstaven gemeten, slecht
verkocht.
Schuld betalen is een thema dat voortdurend terugkeert in Fitzgeralds werk en de
aangehaalde uitspraak zou als motto kunnen dienen voor The Letters of F. Scott
Fitzgerald, verzorgd door Andrew Turnbull die eerder een voortreffelijke biografie
over hem schreef. Turnbull rangschikt de brieven naar degene aan wie ze zijn gericht:
Scottie, Zelda, zijn vriend en uitgever Maxwell Perkins, Edmund Wilson, John Peale
Bishop en anderen. Men kan over de wijsheid van deze indeling twisten - de
conventionele rangschikking zou het boek levendiger hebben gemaakt - maar dit
doet niets af aan het feit dat de verzameling een waardige hulde brengt aan een
schrijver die ten onrechte van zichzelf meende dat hij tijdens zijn leven al voorgoed
vergeten was.
Voor een schrijver als Fitzgerald, die zijn brieven met plezier schreef, spontaan
en zonder poging om zichzelf te verbergen, is dit boek het beste commentaar op zijn
leven en werk. Bij wat hij over zichzelf en zijn romans te zeggen had doen de
‘ontdekkingen’ van zijn critici dikwijls overbodig aan, en in de brieven zijn het
zelfbeklag en de sentimentaliteit die in bij voorbeeld Tender om de hoek komen
kijken geheel afwezig. De indruk die het boek achterlaat is er een van le-
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vendige openhartigheid, gevoelige intuïtie, een merkwaardig koele zelfkennis die in
strijd lijkt met zijn stuurloos gedrag, en een melancholie die te maken heeft met zijn
obsessie van de verloren jeugd en zijn heftig bewustzijn van het verstrijken van de
tijd, wat hem op eenentwintig jarige leeftijd aan zijn studiegenoot, zijn ‘intellectueel
geweten’ Edmund Wilson deed schrijven: ‘God! how I miss my youth...’ Dit is dan
een van de vele onsterfelijke uitspraken die Fitzgerald in zijn romantische vroege
jaren aan het onderwerp heeft gewijd. Gedachten aan zijn voorbije jeugd hebben
hem nooit meer losgelaten. In 1934 schrijft hij aan Edmund Wilson:
It was fun when we all believed the same things. It was more fun to think
that we were all going to die together or live together, and none of us
anticipated this great loneliness, where one has dedicated his remnants
to imaginative fiction and another his slowly dissolving trunk to the Human
Idea.
In 1940 schrijft hij Zelda die in een inrichting is opgenomen:
Twenty years ago This Side of Paradise was a best seller and we were
settled in Westport. Ten years ago Paris was having almost its last great
American season but we had quit the gay parade and you were gone to
Switzerland. Five years ago I had my first bad stroke of illness and went
to Asheville. Cards began falling badly for us much too early.
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Hoe weinig boeiend Fitzgerald nu lijkt in de jaren van zijn grote succes, met zijn
vermoeiende practical jokes, zijn dag en nacht in de weer zijn om de aandacht op
zich te vestigen, zijn eindeloos gemier over publiciteit, reputatie, geld, toch is de
humor waarmee hij zichzelf van tijd tot tijd bekijkt innemend en zelfs in zijn vroegste
probeersels is er een sterk en authentiek gevoel aanwezig dat het leven opwindend
is. Ook is hij al vroeg begaafd met het vermogen om zinnen te schrijven die lang in
het geheugen blijven hangen. Hij blijft de argeloze, ondanks de vele verwoede
berekeningen die hij maakt, en zijn generositeit neemt zelfs niet af wanneer hij arm,
vergeten, aan alcohol verslaafd, in Hollywood aan de kost probeert te komen. Een
van de treffendste bewijzen van deze generositeit is een uit 1938 stammende brief,
gericht aan een voor hem wildvreemde Roger Garis, een schrijver van magazine
verhalen die na een zenuwcrisis Fitzgerald om raad vroeg. Fitzgerald antwoordde:
In several ways I am familiar with the melancholia you describe. Myself,
I had what amounted to a nervous breakdown which never, however,
approached psychosis. My wife, on the contrary, has been a mental patient
off and on for seven years, so I have a very detached point of view on the
subject.
En:
The question of will in these cases is very doubtful. Let us say that in my
case the disease wore itself out. Let us hope
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that in yours it will also. But I assure you that if at the moment when I first
became aware that my nervous system was out of hand, that there were
unnecessary rages, glooms, nervous tensity, times of coma-like inertia, if
I had, instead of trying quick remedies like a couple of days in the hospital
or a one-week trip, taken off several months, I would have saved at least
a year of my life.
Waarna hij de namen geeft van een aantal psychiaters die de man zouden kunnen
helpen. De brief toont aan met welk gemak Fitzgerald zijn schrijverspose kon laten
varen wanneer er belangrijker zaken op het spel stonden.
Turnbulls verzameling opent met de wel erg weinig conventionele vaderbrieven
aan Scottie waarvan Edmund Wilson er al een paar in The Crack-up opgenomen had.
Ze horen tot de sympathiekste brieven die ik ken. Scottie was voor hem een van de
laatsten met wie hij openlijk praten kon. Hij hoopte althans dat dit mogelijk was en
het is begrijpelijk dat hij telkens werd teleurgesteld. Hij toont zich dan lichtgeraakt.
‘I do wish you would be more accurate’, schrijft hij wanneer ze hem heeft
voorgelogen. De brieven zijn vaak grappig en bovenal boordevol advies. Herhaaldelijk
spoort hij Scottie aan om toch haar voordeel te doen met two beautiful bad examples
for parents voor ogen. ‘Just do everything we didn't do and you will be perfectly
safe,’ schrijft hij haar een maand voor zijn dood met ontwapenende eenvoud. Aan
zijn ‘ernst’ geeft hij uitdrukking zonder zwaarwichtigheid. Hij waarschuwt Scottie
tegen deze eigenschap: ‘and I feel that it is your

Henk Romijn Meijer, Naakt twaalfuurtje

20
duty to accept the sadness, the tragedy of the world we live in, with a certain esprit’.
Het persoonlijke esprit blijft tot het einde toe in deze brieven aanwezig, tot zijn dood,
in 1940, op 44-jarige leeftijd, wanneer hij werkt aan zijn onvoltooid gebleven roman
The Last Tycoon waarvan de voor zijn doen snelle voortgang zijn hoop had doen
herleven. Hij is even objectief kritisch tegenover Scottie als tegenover zichzelf, maar
zijn toewijding verflauwt geen ogenblik en neemt soms tirannieke proporties aan.
Zijn inzichten komen intuïtief en hij laat ze fragmentarisch zijn. ‘I think that in spite
of a tendency to self-indulgence you and I have some essential seriousness that will
manage to preserve us’, schrijft hij Scottie. En het is roerend om te lezen hoe hij in
zijn latere jaren het geld voor haar opleiding bijeen moet schrapen en hoe teleurgesteld
hij is als Scottie vóór haar toelating tot Vassar, waar ze o.a. zal moeten leren om een
sociaal wezen te zijn, van school gestuurd wordt. Weer probeert hij om haar van zijn
fouten te doen leren:
When I was your age I lived with a great dream. The dream grew and I
learned how to speak of it and make people listen. Then the dream divided
one day when I decided to marry your mother after all, even though I knew
she was spoiled and meant no good to me.
Dan komt er een toon van wanhoop in zijn stem:
You don't realize that what I'm doing here is the last tired effort of a man
who once did something finer and better.
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Terwijl de eerste brieven aan Perkins die van een typisch literaire streber zijn, klinkt
in de brieven aan Zelda die pas in 1939 beginnen een sterke melancholie over het
verleden door. Fitzgerald is trouw aan een herinnering en de enkele keer dat zijn
zenuwen hem de baas worden en hij tegen haar uitvalt voelt hij zich onmiddellijk
diep schuldig.
Hoewel Fitzgerald T.S. Eliot en Edmund Wilson tot zijn bewonderaars kon rekenen
had hij voor veel serieuze literatuurbeoefenaars de schijn tegen zich, leek hij te veel
op wat Gershwin voor de Amerikaanse muziek betekende. Evenals Thomas Hardy
is Fitzgerald in sommige opzichten zo gemakkelijk te bekritiseren dat de aardigheid
er gauw af moet zijn. Wie zou zijn krachten willen uitputten om de zwakheden in
de constructie van Tender uitvoerig aan te tonen? En wie elk teken van frivoliteit
categorisch afwijst zal waarschijnlijk ongelovig het hoofd schudden bij Fitzgeralds
bewering dat hij in de grond een moralist was, of zijn moralisme afwijzen op morele
gronden. Maar de tegenstrijdigheid tussen zijn lichtzinnigheid en zijn ernst was meer
zijn probleem dan dat van de criticus en het innerlijk gevecht lijkt een van de
voornaamste oorzaken van de ineenstorting die hij in 1936 met grote eerlijkheid
beschreef in de Crack-up artikelen.
Leslie Fiedler heeft misschien gelijk wanneer wij wat kleinerend over het ‘just
once’ van Fitzgeralds artistiek succes schrijft in zijn An End To Innocence, maar het
verbaast me veel meer dat hij, bij al zijn destructieve neigingen en zijn gave om
magazine-trash te fabriceren - in zijn ‘dure’ tijd kreeg hij $3500 per slecht verhaal nog
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zoveel goeds heeft kunnen voortbrengen. Het goede kostte hem bovenmenselijke
moeite. In een brief aan Perkins uit 1934 vergelijkt hij zich met de schrijver voor
wie hij altijd vriendschap is blijven voelen en voor wie hij een grote bewondering
heeft behouden, hoewel hij zijn naam nooit correct heeft leren spellen:
After all, Max, I am a plodder. One time I had a talk with Ernest
Hemingway, and I told him, against all the logic that was current, that I
was the tortoise and he was the hare, and that's the truth of the matter,
that everything that I have ever attained has been through long and
persistent struggle while it was Ernest who has a touch of genius which
enabled him to bring off extraordinary things with facility. I have no
facility. I have a facility for being cheap, If I wanted to indulge that. I can
do cheap things.
Maar volgens Sartres prachtige opmerking dat genie geen gave is, maar een uitweg
die men vindt in wanhopige gevallen, zijn The Great Gatsby en Tender Is The Night
geniale romans. Wanneer men leest welke tegenkrachten het Grote Boek dat hij
ambieerde in de weg stonden, krijgt zijn prestatie iets heroïsch. Constructie gaf hem
telkens weer de grootste moeite en Tender is duidelijk de sporen blijven dragen van
zijn zwoegen. Zijn denken was springerig, hij leefde bij de gratie van invallen die
hij zuinig moest optekenen en moeizaam selecterend tot een eenheid smeden. Zijn
spellen bleef abominabel. De gemakkelijke emoties, de sentimentaliteit lagen altijd
op de loer. Terwijl
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Hemingways stijl er van het begin af aan is, een uitgangspunt voor elk nieuw boek,
moet Fitzgerald zijn ‘hard colorful prose style’ telkens opnieuw veroveren en een
deel van zijn succes lijkt te danken aan een onvermoeibare ontevredenheid over zijn
prestaties.
Hoewel de brieven aan Hemingway niet de boeiendste uit Turnbulls verzameling
zijn toont Fitzgerald in zijn verhouding tot de he-man weer zijn aardigste kanten.
Fitzgerald had hem enthousiast bij Perkins geintroduceerd, had hem geholpen toen
Hemingway het nog nodig had, en hij wil veel meer vriendschap geven dan
Hemingway, voor wie F. een concurrent is, bereid is te beantwoorden. Trilling zegt
in dit verband terecht: ‘Fitzgerald lacked prudence, as his heroes did, lacked that
blind instinct of self-protection which the writer needs’, een eigenschap die hij even
later ‘a generous fault’ noemt. Wanneer Hemingway hem de bekende loer draait om
zijn naam in The Snows of Kilimanjaro te gebruiken, verbonden aan de veelvuldig
aangehaalde anekdote (F.: ‘The rich are different from us.’ H.: ‘Yes, they have more
money.’) is hij geschokt en raakt hij er niet over uitgepraat. Hij schrijft:
Dear Ernest,
Please lay off me in print. If I choose to write de profundis sometimes it
doesn't mean I want friends praying aloud over my corpse. No doubt you
meant it kindly but it cost me a night's sleep. And when you incorporate
it (the story) in a book would you mind cutting my name?
It's a fine story - one of your best - even though the ‘Poor Scott Fitzgerald,
etc.’ rather spoilt it for me.
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Fitzgerald blijft prijs stellen op Hemingways vriendschap. Nadat hij For Whom The
Bell Tolls heeft gelezen schrijft hij hem:
It's a fine novel, better than anybody else writing could do. Thanks for
thinking of me and for your dedication. I read it with intense interest...
Het is gemakkelijke lof, beseft men, wanneer men er een brief aan Zelda naast legt
uit dezelfde tijd:
It (For Whom The Bell Tolls) is not as good as the Farewell To Arms. It
doesn't seem to have the tensity. But I imagine it would please the average
type of reader, the mind who used to enjoy Sinclair Lewis, more than
anything he has written.
Hij kwetste niet graag, maar men hoeft maar te lezen hoe hij een gedeelte van zijn
schrijversmogelijkheden opofferde aan zijn zorgen voor Zelda en Scottie om in te
zien dat onder zijn beroemde charme werkelijke goedheid schuil ging.
Zijn intellectuele onzekerheid was er de oorzaak van dat hij te gemakkelijk toegaf
wanneer iemand aanmerkingen maakte op zijn werk. Aan John Peale Bishop:
Also you are right about Gatsby being blurred and patchy. I never at any
time saw him clear myself - for he started as one man I knew and then
changed into myself - the amalgam was never complete in my mind.
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En aan Edmund Wilson:
The worst fault in it, I think is a big fault: I gave no account (and had no
feeling about or knowledge of) the emotional relations between Gatsby
and Daisy from the time of their reunion to the catastrophe.
In zijn ijver om critici bij te vallen tegen wie hij opzag vergat hij dat The Great
Gatsby voor een groot deel afhangt van Gatsby's ‘being blurred and patchy’, dat dit
overtuigend is omdat Gatsby leeft in de verbeelding van de toeschouwer-verteller
Carraway.
The Great Gatsby, technisch zijn meest volmaakte en oorspronkelijke boek, heeft
niets aan kracht verloren. Het beschrijft Gatsby's jacht op zijn droom. Hoewel Daisy,
een verre nicht van de ik-figuur, hem, de arme officier, laat schieten voor de meer
dan vulgaire schatrijke atleet Ton Buchanan, geeft hij zijn droom niet prijs. Na jaren
duikt Gatsby weer op, schatrijk, en bouwt hij, onder Daisy's ogen, zijn ‘kasteel’ en
gebruikt hij de verteller om een hernieuwd contact met Daisy tot stand te brengen.
Gatsby handelt alsof hij gelooft in de mogelijkheid ervan. Zijn dood, aan het eind
van het boek, bewijst het tegendeel.
Natuurlijk zijn er duidelijke parallellen met Fitzgeralds leven aan te wijzen:
Fitzgerald die zijn Zelda bijna door geldgebrek verloor tot This Side of Paradise hem
in staat stelde om haar en daarmee zijn ondergang te ‘kopen’. Ook toont Gatsby een
paar treffende punten van overeenkomst met Wuthering Heights. Beide romans
worden verteld door een toeschouwer van wie
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de sociale positie inferieur is aan die van de hoofdpersonen. Evenals Heathcliff wordt
Gatsby om sociale en economische redenen afgewezen. Heathcliff verdwijnt en keert
na drie jaar terug, vermeerderd met een op een duistere manier vergaard vermogen.
Gatsby vertelt Carraway over zijn huis, een indrukwekkend monument van
Amerikaanse smakeloosheid: ‘It took me just three years to earn the money that
bought it.’ Heathcliffs gulzigheid wordt door zijn wraak gemotiveerd: hij rekent af
met een maatschappij die hem heeft uitgestoten. In Catsby is er geen maatschappij.
Gatsby heeft eenvoudig geld nodig en maakt listig gebruik van de mogelijkheden
die het Amerika van voor de crisis hem biedt. In deze wereld kan alles met geld
worden gekocht, meent hij.
Aan het eind van het eerste hoofdstuk van Gatsby staat een treffende prelude op
de verhouding van de verteller tot de rijke man. Carraway is min of meer bij toeval
naast het kasteel komen wonen, maar hij heeft de fabuleuze bewoner nog niet ontmoet.
's Avonds zit de verteller in zijn tuin. Dan ziet hij Gatsby ‘regarding the silver pepper
of the stars’. De ik wil naar hem roepen, maar ‘he gave a sudden intimation that he
was content to be alone - he stretched out his arms toward the dark water in a curious
way, and, far as I was from him, I could have sworn he was trembling’. Daarna
verdwijnt hij.
Gatsby is een flikkering in het bewustzijn van de ander, een half besefte wens,
een zelf-projectie, bondgenoot en tegenstander, een wil waaraan de ik zich onderwerpt,
waartegen hij zich verzet, uit een jeugdig
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romantisch ontzag. Hoewel Gatsby's grootheid schoksgewijs wordt afgebroken, blijft
zijn loyaliteit onveranderd en verheft zijn moed om een droom tot elke prijs na te
jagen hem boven het peil van de doorsneezwendelaar. Aan het eind van het boek
heeft de ik zijn levensles geleerd:
Gatsby believed in the green light, the orgastic future that year by year
recedes before us. It eluded us then, but that's no matter - to-morrow we
will run faster, stretch out our arms farther... And one fine morning - So
we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past.
De beperking van Fitzgeralds visie ligt hierin opgesloten: er is niets anders dan de
droom.
The Great Gatsby heeft een episodische vorm, bevochten op een overstelpende
hoeveelheid materiaal, een kristallisatie, langzaam en experimenteel gegroeid,
fragmentarisch als het leven dat wordt beschreven, zonder karakterontwikkeling, de
karakters zijn getekend tegen een minimum van achtergrond - eigenschappen die het
boek nu moderner doen lijken dan de romans van de meeste van Fitzgeralds
tijdgenoten en die het bijzonder geschikt maakten om de mythe van het Amerikaanse
leven te verbeelden. Een sprookjessfeer heerst boven een afgrond van peilloze
vulgariteit, maar de obsessie blijft, volkomen authentiek. Alles is suggestie, elk
moment brengt een openbaring. Vandaar dat de critici, de kaffers onder hen die naar
de bekende weg zochten en hem niet vonden, zo'n moeite hadden met dit schijnbaar
eenvoudige boek en dat een
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dichter als Eliot het zo vurig bewonderde. Daisy's zwakte, haar hulpeloos cynisme,
haar wrange geestigheden, de leugenachtigheid van haar vriendin Jordan Bakers (‘I
remember thinking she looked like a good illustration.’), Tom die zijn libertijns
gedrag van het platste allooi paart aan ‘hoge’ ideeën over de zuiverheid van het
blanke ras en over het gezinsleven - dit alles komt in concrete en sterk visuele details
tot leven.
Gatsby heeft niet de sombere grootsheid en meedogenloosheid van Wuthering
Heights. Wuthering Heights is stug, het knarst als een wagenwiel. Gatsby is
vloeiender, melodieuzer aan de oppervlakte. De romantiek is zorgvuldig afgewogen
tegen de ironie, de droge humor, de dronken man die het wiel van zijn auto verliest
en denkt dat hij geen benzine meer heeft, de vrouw onder de boom: ‘a gorgeous,
scarcely human orchid of a woman who sat in state under a white plum tree’.
Fitzgeralds verhouding tot het leven van the gay twenties doet denken aan Carraway's
‘liefde’ voor Jordan Baker. Wanneer hij door haar wordt afgewezen verzucht hij:
‘Angry, and half in love with her, and tremendously sorry, I turned away’.
In alle opzichten betekende The Great Gatsby een reusachtige sprong vooruit op
This Side of Paradise en The Beautiful and the Damned, boeken waarin men met
enige welwillendheid nog wel wat aardigs kan ontdekken, hoewel een krachttoer
nodig is om de ongare, waaierige Amory lang ernstig te nemen, Amory met zijn
vurige liefdesgolven waarvan Fitzgerald vertelt:
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The wave swept Amory into an advertising agency early in March, where
he alternated between astonishing bursts of rather exceptional work and
wild dreams of becoming rich and touring Italy with Rosalind.
Zelf schreef Fitzgerald over This Side of Paradise aan Perkins, in 1938:
Looking it over I think it is now one of the funniest books since Dorian
Gray in its utter spuriousness - and then, here and there, I find a page that
is very real and living.
Tender Is The Night dat negen jaar na Gatsby verscheen en waarvan Fitzgerald hoge
verwachtingen koesterde is groter van opzet en ongelijker van kwaliteit dan Gatsby.
Het is de roman van een schrijver voor wie, zoals Mizener opmerkt in zijn biografie
The Far Side of Paradise, ‘nothing existed at all if he did not feel strongly about it.’
Fitzgeralds grote vrees was het ‘emotioneel bankroet’ dat hij voelde naderen en dit
brengt weer een sfeer van melancholie in de roman, een sfeer die niet zwaar wordt
zoals bij Hemingway dikwijls het geval is.
Hoewel Fitzgerald te dicht stond bij zijn hoofdfiguur Dick Diver om diens
ondergang overtuigend te kunnen motiveren zijn de disintegratie van het karakter en
de krankzinnigheid van zijn vrouw Nicole met een pijnlijke gevoeligheid beschreven.
Het zijn de feiten die Fitzgerald uit ervaring kende.
‘Why is it just Americans who dissipate?’ vraagt Nicole. Het is een centrale vraag
waarop Tender
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nauwelijks antwoord weet te geven. Wel zien we duidelijk dat ze het doen, Dick en
Nicole, de filmische Rosemary, ‘her body calculated to a millemetre to suggest a
bud yet guarantee a flower,’ en de hele entourage van ‘ontheemden’, want Fitzgerald
was een meester in het verwezenlijken van zijn ideaal: ‘to recapture the exact feel
of a moment in time and space’.
Zijn laatste roman The Last Tycoon speelt zich af in de bakermat van de glamour
waar zijn persoonlijke ondergang weinig opzien baarde. De hoofdfiguur, de producer
Stahr, is voor de onverbeterlijke Fitzgerald een held zoals Gatsby en Diver het waren
op hun manier, en in het verhaal heeft Fitzgerald de geschiedenis verweven van zijn
laatste liefde, de enige affaire die hij zich na Zelda's ineenstorting heeft veroorloofd.
Er steekt een wrange ironie, ten slotte, in het feit dat F. Scott Fitzgerald stierf in
het glorieuze Hollywood van The Last Tycoon, nadat hij de genoegens van dit oord
aan den lijve had ervaren.
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De poëzie van Howard Nemerov
Amerikaanse poëzie is moeilijk. Eliot, Pound, Stevens - het zijn dichters die geheiligd
zijn door een boekenkast vol commentaar en geëerd worden door een uiterst beperkt
aantal argeloze lezers. Ook de latere generatie, waarvan Robert Lowell een van de
belangrijkste vertegenwoordigers is, maakte het zijn gering publiek zelden
gemakkelijk. Lowells The Drunken Fisherman werd het schoolvoorbeeld van een
zeer doorwrochte schrijfwijze. Het vergde alle vindingrijkheid om de betekenis te
achterhalen en voor wie van een probleem houdt ligt er hier een voor het oprapen:
in hoeverre is de lezer bereid om de knopen te ontwarren die de dichter voor hem
legt? Hoewel Lowell indrukwekkende poëzie in deze stijl heeft geschreven, was hij
soms zo veeleisend dat lezen een zwoegen werd om uit te vinden waar de dichter
over sprak, de dichter die natuurlijk, zelfs wanneer hij een goede buur was, zijn
geheim niet in proza prijsgaf. Uiteraard had de knapste van de klas het allemaal het
eerst begrepen, hij mocht het zeggen en hij was zo trots op zijn ontdekking dat hij
zich niet meer veroorloven kon het gedicht daarna nog af
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te keuren, en de klasgenoten durfden niet te twijfelen aan het oordeel van hun coryfee.
Het bovenstaande geeft uitdrukking aan een lezers-vermoeidheid ten opzichte van
een soort poëzie dat vroeger verblufte en het is mogelijk dat eenzelfde vermoeidheid
Lowell heeft gebracht tot de eenvoud van zijn Life Studies.
Eenzelfde ontwikkeling tot eenvoud kenmerkt de poëzie van Howard Nemerov,
schrijver van een paar romans, een bundel verhalen, enkele verse-dramas, een
belangrijke bundel essays Poetry and Fiction en zes bundels poëzie: The Image and
the Law; Guide to Ruins; The Salt Garden; Mirrors and Windows; New and Selected
Poems; The Next Room of the Dream. Van deze boeken geeft New and Selected
Poems een duidelijk overzicht van de ontwikkeling van Nemerov die, evenals Lowell,
begon te schrijven toen de invloed van John Donne op zijn sterkst was.
Een voorbeeld van Nemerovs karakteristieke eenvoud is het gedicht Vermeer uit
zijn laatste bundel.
Het begint:
Taking what is, and seeing it as it is,
Pretending to no heroic stances or gestures,
Keeping it simple;

en de geest die uit deze regels spreekt vormt de grondtoon van enkele van zijn beste
gedichten. Keeping it simple: een eenvoud die opnieuw ontdekt is, langs een grote
omweg, en die even ver afstaat van het cliché als van de grandioze waarheid.

Henk Romijn Meijer, Naakt twaalfuurtje

33
Het gedicht gaat verder:
At one for once with sunlight falling through
A leaded window, the holy mathematic
Plays out the cat's cradle of relation
Endlessly; even the inexorable
Domesticates itself and becomes charm.

De cat's cradle of relation - cat's cradle is een simpel en tegelijk mysterieus
afneemspelletje waarbij steeds andere figuren met een touwtje worden gevormd als beeld voor het steeds wisselende licht dat door een glas-in-loodraam valt, stralen
die elkaar telkens raken, zich naar elkaar en van elkaar bewegen, illustreert niet het
in het gedicht aanwezige, maar verbeeldt met een treffende precisie de wonderlijke
dingen waartoe licht in staat is. Ik geef het als een voorbeeld van de verfijnde techniek
van deze dichter, een overwinning op de taal, die eveneens in staat is ‘to do marvelous
things’ voor wie geduldig naar mogelijkheden zoekt. Wat Nemerov ziet is een contrast
tussen de werkelijkheid zoals hij zich aan hem voordoet en zoals hij eens is geweest
in de ogen van een ander, het zien wordt een persoonlijke ervaring die een romantisch
verlangen en een melancholieke stemming teweeg brengt. Toegeven aan melancholie
kan de energie gemakkelijk breken, maar dit gedicht blijft voortdurend gespannen.
De subtiele taal overwoekert de inhoud niet en draagt een vriendelijk gezicht:
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If I could say this to you so you saw,
And knew, and agreed that this was how it was
In a lost city across the sea of years,
I think we should be for one moment happy
In the great reckoning of those little rooms
Where the weight of life has been lifted and made light...

Dit is subtiel, vooral om de suggesties van het great reckoning, de grootse wijze
waarop Vermeer verslag heeft uitgebracht van wat hij zag en de grootheid van het
kleine heeft aangetoond, zodat de kleine kamers een laatste oordeel zijn: het leven
heeft er zijn gewicht verloren, is een schakering van licht geworden, een toonbeeld
dat door zijn volmaaktheid een oordeel over ons lijkt te vellen. Deze melancholie is
niet incidenteel, maar kenmerkend voor vrijwel al Nemerovs gedichten en kan van
de berusting van de gevoelige reminiscerende poëzie omslaan tot agressie, waarbij
de toon soms wat schril wordt en een enkele maal te neurotischgrimmig voor het
onderwerp, waar dan onmiddellijk tegenover staat dat Nemerov ironisch over zich
zelf en zijn depressies spreken kan, zoals in The Private Eye: ‘... believe in nothing
till I get the worst’.
Na de ontreddering door het verlies van oude zekerheden, een geloof waarvoor
niets in de plaats gekomen is - Nemerov is orthodox joods opgevoed - is zelfspot als
afweer overgebleven. ‘You've lost your religion,’ vermaant de Rabbi in Debate with
the Rabbi, en de ik antwoordt: ‘It wasn't much to keep.’
Het eerste gedicht dat ik van Nemerov las heet The Vacuum. Ik citeer het in zijn
geheel.
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The house is so quiet now
The vacuum cleaner sulks in the corner closet,
Its bag limp as a stopped lung, its mouth
Grinning into the floor, maybe at my
Slovenly life, my dog-dead youth.
I've lived this way long enough,
But when my old woman died her soul
Went into that vacuum cleaner, and I can't bear
To see the bag swell like a belly, eating the dust
And the woollen mice, and begin to howl
Because there is old filth everywhere
She used to crawl, in the corner and under the stair.
I know now how life is cheap as dirt,
And still the hungry, angry heart
Hangs on and howls, biting the air.

Dit verbeten gedicht, dat misschien gegroeid is uit de woordassociatie vacuum
cleaner-vacuum en deze in elk geval uitbuit, geeft uitdrukking aan een gevoel van
onlust en leegte in het concrete beeld van een dramatische situatie: de vrouw van de
ik is gestorven, de stofzuiger staat ongebruikt in de kast, mokkend, want een stofzuiger
wil stof zuigen. Nu, na de zielsverhuizing, zou het gejank een ondraaglijke aanklacht
zijn tegen zijn verraad, het verraad van een nagedachtenis en van zijn eigen leven.
De griezelige ‘woollen mice’ blijven hem herinneren aan een verwaarloosd bestaan.
Aan het eind ontplooit het gedicht zich tot een wijdere, sombere visie: het leven dat
zich zelf verraadt vol-
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trekt zich tussen niet-aanvaarden en machteloosheid, het hart laat hiertegen zijn
wanhopig protest horen, een protest dat misschien M.L. Rosenthal gelijk geeft wanneer
hij in zijn boek The Modern Poets spreekt, in positieve zin, van Nemerovs ‘minimal
idealism’.
Nemerovs uit een grote kwetsbaarheid voortkomende agressie richt zich het meest
tegen eigentijdse verschijnselen, vooruitgang, Cummings' ‘comfortable disease’, die
gepaard gaat met normverlies en standaardisatie, en vooral een vulgaire tevredenheid
over deze vooruitgang. Zo laat hij in Life Cycle of Common Man ‘this man of moderate
habits’ optreden, de doorsneegebruiker die werkt om te eten, te dromen, te drinken
en te verwekken, die zich veiligheid verschaft om de gebruikelijke dingen te doen...
‘But chiefly he talked,’ zegt het gedicht verbitterd. Ook in andere gedichten kan men
Nemerovs afkeer van veelpraters terugvinden, maar nergens wordt de babbelaar in
zo'n weerzinwekkend daglicht gesteld als hier:
As the bottles and bones
Accumulated behind him, the words proceeded
Steadily from the front of his face as he
Advanced into the silence and made it verbal.

Het gedicht Boom! hekelt de mentaliteit die Nemerov in zijn ergste vorm geopenbaard
vond in een krantebericht dat een uitspraak bevatte van Eisenhowers particuliere
dominee: ‘Americans are living in a period of “unprecedented religious activity”
caused partially by paid vacations, the eight-hour day and
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modern conveniences.’ Concluderend zegt de man: ‘These fruits of material progress
have provided the leisure, the energy, and the means for a level of human and spiritual
values never before reached.’ In zijn essay The Swaying Form geeft Nemerov het
volgende commentaar op deze uitspraak: ‘...a kind of cartoonist's exaggeration of
what one suspects is the real belief of many right-thinking persons’.
Uit dit prachtig spottende gedicht klinkt de stem op van de Grote Optimist: de
radio-verslaggever:
Here, at the Vespasian-Carlton, it's just one religious activity after another

en het ontwikkelt zich tot een ademloze opsomming van de vruchten van
maatschappelijke vooruitgang:
God's great ocean is full
of paid vacationers praying an eight-hour day
to the human and spiritual values, the fruits,
the leisure, the energy, and the means, Lord,
the means for the level, the unprecedented level,
and the modern conveniences, which are also full.

Soms is de satire hoffelijker en speelser, zoals in Metamorphoses, geïnspireerd door
Steinberg, een gedicht dat de grillige fantasie van de tekenaar op de voet lijkt te
volgen, tot ons een licht opgaat:
These people, with their illegible diplomas,
Their passports to a landscape full of languages...
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mensen die
Carry their images on banners, or become
Porters of pedestals bearing their own
Statues, or hold up, with and against gravity,
The unbalanced scrollwork of their signatures...

deze mensen vertonen zoveel overeenkomst met de critici, met de inmiddels
verouderde new critics misschien, dat de lijn,
That wandering divider of the world,
So casually able to do anything...

althans, wanneer Steinberg de pen bestuurt, zich vanzelf als gedicht gaat gedragen:
The enchanted line, defying gravity and death,
Brings into being and destroys its world
Of marvelous exceptions that prove rules...

en voor deze ‘line’ betuigt Nemerov zijn dank. De dichter, die hij ergens anders ‘this
forty year old teenager’ noemt, speelt, pest, doet waar hij zin in heeft, vermaakt zich
met mogelijkheden, en geeft zo aan deze Metamorphoses een onverwachte nieuwe
dimensie mee.
Voor gemakkelijk cynisme is Nemerov te intelligent, te beschouwend en te
gedisciplineerd. In een wat ouder gedicht, A Day on the Big Branch, wordt het
cynisme van de kaartspelers duidelijk geplaatst.
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De vier oorlogsveteranen - Nemerov kent ze, hij is oorlogsvlieger geweest - trekken
na een nacht van drinken, roken en kaarten nog half dronken en wat nonchalant de
natuur in ‘with some vague view/of cutting losses or consolidating gains/by the old
standard appeal to the wilderness...’ Ze moeten het toegeven: ‘It was as promised, a
wonder...’
Ze gaan zwemmen en wanneer ze in de zon liggen te drogen:
each man
thought bitterly about primitive simplicity
and decadence, and how he had been ruined
by civilization and forced by circumstances
to drink and smoke and sit up all night...

De leer van Rousseau heeft voor hen afgedaan, maar de natuur is sterker dan de leer:
But all the same,
the water, the sunlight, and the wind
did something...

met nadruk op did, in de stijl van mensen die aan een onvertrouwde emotie geen
uitdrukking kunnen geven. Toch heeft de ervaring aan hun sombere gevoelens over
de leegte van de wereld een relativerende ondertoon van ironie gegeven.
Het is een delicaat gedicht, met natuurbeschrijvingen die een scherp beeld bij de
lezer oproepen:
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big blue dragonflies hovered
and darted and dipped a wing, hovered again
against the low wind moving over the stream,
and shook the flakes of light from their clear wings.

Het zijn beschrijvingen van iemand die scherp observeert en voor wie helderheid
grotere voldoening geeft dan de directheid van de lyrische ontboezeming.
Het lange gedicht To Lu Chi verenigt voor mijn gevoel Nemerovs beste
eigenschappen in zich. Agressie en melancholie worden hier in toom gehouden en
ondergeschikt gemaakt aan dit ene doel: goed te schrijven. Het gedicht getuigt van
een grote taalbeheersing, vindingrijkheid, een rijpe, diepzinnig-filosofische
levenshouding en het ademt een geest van doelbewustheid. Ondanks een zich
voortdurend bedreigd voelen en ondanks alle verwarring die elk voorwerp op deze
wereld in het leven roept weet de schrijver, gesterkt door de dichter die tot hem
spreekt ‘through many centuries of dust’, dat het plaatsen van het juiste woord naast
het juiste woord het leven draaglijk en hemzelf in zekere zin onkwetsbaar maken
kan. ‘He stilled the waters of his mind to stabilize his thinking,’ zegt Lu Chi in zijn
prozagedicht, zijn ‘Wen Fu’. Nemerov volgde zijn voorbeeld.
In de late lente loopt de dichter in de boomgaard, ‘pretending to be a poet/walking
around the orchard...’ Hij denkt aan Lu Chi, ‘old sir,’ en zegt:
Through many centuries of dust, to which
We both belong, your quiet voice is clear
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About the difficulties and delights
Of writing well, which are, it seems, always
The same and generally unfashionable.

Telkens wanneer hij in Lu Chi's verhandeling had gelezen, was hij onder de indruk
van zijn woorden gekomen:
you frighten me
When you describe the dangers of our course,
And then you bring, by precept and example
Assurance that a reach of mastery,
Some still, reed-hidden and reflective stream
Where the heron fishes in his own image,
Always exists.

De thema's vindt men steeds weer terug in Nemerovs poëzie: introspectie, stilte, in
allerlei vormen. En telkens keert het beeld van de spiegel terug.
‘Ik stel me jou voor, Lu Chi’, schrijft de dichter, ‘standing/Fishing that stream, en
spoedig zul je terugkeren naar
the waking of the world
Where the contending war lords and the lords
Of money pay to form the public taste
For their derivative sonorities;
But yet that pure and hidden reach remains.
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Reach gebruikt Nemerov hier in de dubbele betekenis van rak (van een rivier), en
‘bereik’, en de bepalingen worden op beide betekenissen betrokken.
Dan vergelijkt hij Lu Chi's wereld met de onze. De wereld is veranderd, schrijft
hij,
Yet I should think that on our common theme
That sort of change has never mattered much.

Zowel de dadenmens als de beschouwende mens bedient zich van de taal, maar de
dadenmens
because he is active,
Expropriates as if by natural right
The common ground to his singular use,
And spits on everything he cannot use...

Poëzie is dood, zeggen ze, de ‘sages of the active side’, en de dichter antwoordt:
We know these theories, which are not new,
And know the sort of man these theories
Produce, intelligent and serviceable
So long as he can see his language as
Coin of the realm, backed up by church and state,
Each word referring to a thing, each thing
Nicely denominated by a word A good mind at its best, a trifle dry...

Maar wanneer de tijden slecht worden, zegt de dichter spottend, is de actieve mens

Henk Romijn Meijer, Naakt twaalfuurtje

43
The likeliest to panic as he sits
In his bomb shelter and commissions war songs
From active poets with aggressive views.

Wat blijft er over voor de contemplatieve mens? Niets. Alleen dit: continue. En van
de overtuiging van de waarde hiervan is het slot van het gedicht doortrokken, het
slot dat in zijn beschrijvingen aansluit bij het begin, met dit verschil, dat nu alles wat
vroeger doods en zinloos leek leeft, beweegt, danst.
So much I gather from your poem: continue.
And now the sun shines on the apple trees,
The melting snow glitters with a great wealth,
The waxwings, drunk on last year's rotten apples,
Move through the branches, uttering pretty cries,
While portly grosbeaks, because they do not drink
That applejack, chatter with indignation.
How fine the Chinese day! delicate and jeweled,
Exactly spaced, peaceably tense with life.
I shall pretend to be a poet all
This afternoon, a Chinese poet, and
My marvelous words must bring the springtime in
And the great tree of speech to flower
Between the two realms of heaven and earth. So now
Goodbye, Lu Chi, and thank you for your poem.

Terwijl de dichter in het begin alleen terneergeslagen zeggen kon ‘the branches bear
snow, not blossom’, schittert nu de smeltende sneeuw. De verschrompelde
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appels uit de tiende regel waarin men, in de symboliek die zich bij die van het Chinese
gedicht aansluit, vroegere literatuur kan lezen, hebben nu, als rotte appels, het
vermogen lichtzinnig en dronken te maken of te inspireren. Waxwing en grosbeak,
dichter en burger, beschouwende mens en dadenmens, kleine bek en grote bek, of
wat men er ook in lezen wil... Dit slot is ontroerend door de milde verandering van
stemming, licht, geestig, gelukkig, een metterdaad bewijs dat literatuur te maken
heeft met leven.
Ten slotte wil ik, liever dan de symboliek tot op de laatste draad te ontrafelen, nog
aanhalen wat het gedicht te zeggen heeft over Lu Chi's woorden, omdat dit tevens
regels zijn waarin To Lu Chi zichzelf het best karakteriseert:
Their manner gentle as their substance is
Fastidious and severe.
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In gesprek met Muriel Spark
In 1957 publiceerde Muriel Spark haar eerste roman, The Comforters, een ingenieus
en spits boek, dat geschreven werd op aandrang van de uitgever Macmillan, die een
voorschot in haar belegde nadat hij een kort verhaal van haar had gelezen en
bewonderd. Sindsdien zijn de boeken elkaar in hoog tempo opgevolgd: Robinson,
The Go-Away Bird, Memento Mori, The Ballad of Peckham Rye, The Bachelors,
Voices at Play, The Prime of Miss Jean Brodie, The Mandelbaum Gate, alle met een
sterk satirische inslag, en waarvan het briljante, uitsluitend over oude en zeer oude
mensen handelende Memento Mori en het wat onevenwichtigere The Bachelors het
meest bekend zijn geworden in Nederland. Behalve The Mandelbaum Gate zijn het
geen groots opgezette romans, ze hebben niet De Maatschappij tot onderwerp, zoals
Angus Wilsons' boeken, maar ze pretenderen nergens meer te zijn dan ze zijn en ze
geven blijk van een levendige observatie, een hoogst persoonlijke zin voor humor
en een spotlust waaraan zelfs de eigen neurose ten prooi valt (in The Comforters),
die soms bits en wreed is en waar ikniet gauw genoeg van krijg.
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Haar boeken hadden mij voldoende nieuwsgierig gemaakt om mijn tegenzin tegen
literaire bezoeken te overwinnen, maar wie het macabere Memento Mori heeft gelezen,
zal mij om mijn schroom toen ik voor haar deur stond niet meteen met de vinger na
willen wijzen.
De deur wordt geopend door een klein, vriendelijk vrouwtje met verschrikte ogen.
Ik kan me niet voorstellen dat ze éénenveertig is. Ze is weinig formeel en haar
stijgende roem heeft haar geen zelfverzekerde houding gegeven. Ze staat er wat
onelegant bij en al gauw blijkt dat haar pen scherper is dan haar tong. Ze lijkt onzeker
en te allen tijde bereid om eigen uitspraken een volgend moment te verwerpen, weinig
theoretisch geaard en gemakkelijk van het onderwerp afdwalend.
In een radiopraatje, waarvan haar uitgever mij de tekst had toegestuurd, vertelt ze
dat ze na de eerste zin van The Comforters te hebben geschreven een briefkaart aan
haar vrienden stuurde: Ik ben aan mijn roman begonnen. Toen ik het las, dacht ik:
ze liegt het, maar nu geloof ik heilig dat ze tot zoiets in staat is.
‘Je bent pas terug uit Israël?’
‘Ja, ik wilde het Heilige Land zien, het Eichmann-proces, al de plaatsen waar Jezus
heeft geleefd. En ik wilde er de mensen ontmoeten, maar toen ik erheen ging zei ik
tegen mezelf, ik ga jullie beslist geen eer bewijzen vanwege zes miljoen doden. Het
is erg moeilijk om te zien te krijgen wat je wilt zien. Ze wilden ons steeds in groepen
organiseren en ze wilden ons
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met alle geweld hun fabrieken laten zien, hun nieuwbouw en zo - terwijl ze hier al
zo lang nieuwe huizen bouwen. Maar ik ben onafhankelijk gegaan. Ik heb een auto
en een gids gehuurd, en zo ben ik overal geweest waar ik heen wilde gaan.’
‘Je hebt eens in een interview gezegd dat je het thema van de half-jood in een
roman wilde behandelen. Is er volgens jou zoiets als “het probleem van de halfjood”?’
‘Nee, het is geen probleem, het is een situatie. Je weet, ik ben een half-jodin. Mijn
vader is een trouwe jood, dat wil zeggen, hij betaalt zijn bijdrage, hij gaat eens per
jaar naar de synagoge. Mijn moeder is een achtste joods - het is nogal ingewikkeld,
maar als je alles bij elkaar optelt, ben ik half. Ik ben nu katholiek, maar ik houd er
niet van om het ene te worden en er het andere voor op te geven. Dat kan ik absoluut
niet verdragen. Ik ben zuinig - ik houd niet van mensen die zeggen, nu ben ik dit, ik
ben dat niet meer. En wat betekent het, katholiek zijn? Het moet alles omvatten, ja,
maar...’
‘Heb je ideeën voor een roman opgedaan in Israël?’
‘Nee. Die roman was al af voordat ik erheen ging. Hij heet The Gentile Jewesses.1.
Die titel heeft mijn grootmoeder eigenlijk verzonnen. Iemand vroeg haar eens, wat
bent u eigenlijk, Jew or Gentile? En ze antwoordde - ik denk dat ze toen al wat kinds
was - “I am a gentile Jewess”.’
‘Beviel het ze in Israël dat je half joods bent?’
‘Zodra ze hoorden dat ik een druppel joods bloed in

1.

Een boek dat om een of andere reden nooit verschenen is.
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me had werden ze bijzonder vijandig. Ze zeiden tegen me, waarom heb je je joodse
geloof verraden? En ik had niets verraden. Ik had nooit iets met het joodse geloof te
maken gehad. Ze waren vijandig, omdat ik christen ben.’
‘Was je reis een teleurstelling?’
‘Nee, nee, ik was niet teleurgesteld, want ik verwachtte niets. Nee, het was
opwindend. Ik vond het geweldig. Ze zijn intelligent, ze zijn snel - ze zijn zo snel
dat ze je niet eens laten uitspreken. Ik zei tegen ze, je moet me laten uitspreken, je
denkt dat je weet wat ik ga zeggen, maar je weet er niets van. Ze zijn ontzettend
arrogant. Ze zijn het uitverkoren ras.’
‘Kunnen we nu wat meer over je werk praten? Ik vind het opvallend dat je eerste
roman, The Comforters, zo goed geconstrueerd is. Hoe -’
‘Vind je?’ (Ze kijkt me verbaasd en vertederd aan.)
‘Ja.’
‘Wat aardig dat je dat zegt.’
‘Hoe werk je? Maak je eerst aantekeningen? Verzamel je mensen? Teken je een
gedetailleerde plattegrond voordat je de pen op papier zet?’
‘Nee, niets ervan. Ik maak geen aantekeningen. Of ja, ik maak wel aantekeningen,
maar ze helpen me helemaal niet wanneer ik aan het werk ben. Ik kijk er nooit naar.
Ik kan heel precies zijn over mijn werk. Ik maak - ik schrijf - Mijn allereerste zin,
die is belangrijk. De rest verzin ik terwijl ik schrijf. De intrige, de karakters, ik bedenk
niets van te voren, ze ontstaan tegelijk, terwijl ik schrijf. Nee, ik heb geen goed
geheugen. Ik begin een roman te schrijven alsof ik een school-
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opstel moet maken. (Ze lacht.) Ik moet in die bepaalde stemming zijn, anders kan ik
niet verder gaan. Alsof ik op school een opstel moet maken. Ik schrijf ze erg snel,
weet je, drie of vier weken. Soms vertel ik iemand dat ik een roman aan het schrijven
ben als ik pas één of twee hoofdstukken geschreven heb, en als hij de volgende keer
vraagt, hoe staat het ermee, is het boek af. Ze zeggen vaak tegen me, jij moet
ontzettend hard werken, maar dat is toch niet waar. Ik verkwist uren, uren. Maar als
ik mijn eerste zin heb geschreven, dan ga ik verder. Ik slaap heel weinig, drie uur of
zo. Dan maakt mijn hospita mij wakker met een kop thee en dan ga ik weer verder.
Maar als het af is ben ik doodziek. Ik moet acht of negen maanden rusten. Ik praat
er niet graag over. Mijn bloeddruk is te laag, ik ben erg ziek. Ik krijg altijd een
vreselijke kater. Ik weet niet of dat het wel waard is. - Nee, dat is het eigenlijk niet
waard.’
‘Herzie je veel?’
‘Nee, bijna niets. Ik herzie kleine stukjes tijdens het schrijven, hier en daar. Dat
is alles.’
‘Angus Wilson zegt dat romanschrijven voor hem een soort tovenarij en bedotterij
is. Wat vind je daar van?’
‘Ja, ik ga altijd uit van het idee dat het een massa leugens is. Niemand kan zeggen
dat het waar is. Het leven is niet zo, het leven is langzamer, vervelender - Nee, een
verhaal is niet hetzelfde als het werkelijke leven. Het is net als Alice - It's a pack of
lies - Ja, tot op zekere hoogte is het natuurlijk waar. Schrijven is eigenlijk zoiets als
het leven van aantekeningen voorzien.’
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‘Bezorgen technische problemen je veel hoofdbrekens? Lees je Henry James?’
‘Ja, ik bewonder James erg, maar de techniek houdt me eigenlijk helemaal niet
bezig. Ik lees niet veel kritisch werk. O ja, ik heb eens een artikel van Allen Tate
gelezen - ken je Allen Tate? - en dat vond ik erg goed. Hij zegt erin dat -’
(Ze probeert het artikel te reconstrueren, maar ik begrijp er niets van.)
‘Bij mij is het instinctief. Soms denk ik na afloop, waarom heb ik dit erin gezet?
En ik weet het niet. Nee, stijl is voor mij ook geen probleem. Ik ben me helemaal
niet van stijl bewust als ik schrijf. Maar er is wel iets waar ik me zorgen over maak
en dat is dat ik een stijl zou gaan vormen die voor een bepaald thema niet geschikt
is. Elk thema is weer anders en moet op een eigen manier behandeld worden. Ik zou
het afschuwelijk vinden als mijn stijl zou verstarren, als het iets onbuigzaams, iets
onveranderlijks zou worden. Je vraagt of ik een stijl-ideaal heb? Ik weet het niet. Ik
kan het je werkelijk niet vertellen. Ik geloof het eigenlijk niet. Maar er zijn wel drie
schrijvers die ik altijd om hun stijl heb bewonderd. Het zijn Proust, Max Beerbohm
en Cardinal Newman.’
(De namen van dit vreemde drietal dicteert ze langzaam.)
‘Zijn je karakters gebaseerd op mensen die je kent?’
‘Nee, het is een soort verteringsproces. Mijn karakters zijn natuurlijk wat ze moeten
zijn, ik bedoel, een slecht mens is een slecht mens, een goed mens een goed mens.
Maar ze zijn nooit direct aan de werkelijk-
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heid ontleend. Het zijn altijd twee of drie mensen samengevoegd. En er is altijd iets
van mijzelf in elk van mijn karakters.’
‘Ontmoet je het soort mensen dat je in je boeken beschrijft graag?’
‘Nee, het zijn over het algemeen de mensen die ik in werkelijkheid probeer te
vermijden.’
‘Waarom?’
‘Ik weet het niet. Het valt me nu pas in. Ik heb dat soort natuurlijk mijn hele leven
gekend, het meisje dat onmiddellijk bezwijkt voor de derderangs artiest, dat
onmiddellijk voor alles bezwijkt dat maar even artistiek is, en dan is ze gefrustreerd...’
‘Je sympathiekste karakters zijn verbeten pessimisten. Caroline, in The Comforters,
kan het leven alleen verdragen omdat ze de mensen kan zien als karakters in een
roman.’
‘Ja.’
‘En Ronald, in The Bachelors, zegt: “Het geringste optimisme opent de deur voor
teleurstelling.”’
‘Ja, optimisme heeft een object. Je verwacht altijd nog iets. Maar de ware pessimist
verwacht alleen het allerergste en het ergste gebeurt nooit. Het zal allemaal wel erg
ingewikkeld zijn. Ik geloof in de terugkeer tot de Openbaring. Ik denk vaak dat
werkelijke pessimisten eigenlijk rustiger leven dan de mensen die zo vreselijk
opgewekt zijn.’
‘Voel je je nauw aan Ronald verwant?’
‘O ja. Ronald is natuurlijk een centrale figuur. Ja, ik voel me erg sterk met Ronald
verbonden. Een massa mensen hebben tegen me gezegd dat ze zich sterk aan
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Ronald verwant voelden. Ze vroegen me soms of ik epileptisch ben. Dat ben ik niet.
Maar natuurlijk schuilt er wel een epilepticus binnen in me.’
‘In hoeverre wordt Ronalds katholicisme bepaald door zijn ziekte?’
‘Ik geloof dat Ronald katholiek zou zijn ook zonder die ziekte. We zijn ten slotte
allemaal ziek van binnen. Ik geloof in de zondeval.’
(Ze barst in lachen uit.)
‘Ik geloof in de macht van het kwaad. God is de poppenspeler die aan de touwtjes
trekt. Geestelijk gesproken ben ik geen pessimist. Ik zou me nergens over verbazen,
wat de mensen ook doen. De beweegredenen achter de daden van de mensen zijn
laag en mijn katholicisme heeft me dat leren aanvaarden. Wat de mensen doen als
ze de kans krijgen, wat er met de mensen gebeurt die al die verschrikkingen hebben
bedreven, dat houdt me voortdurend bezig.’
‘Een Nederlands criticus zei dat het haar niet de minste moeite kostte om het
religieuze standpunt weg te denken uit The Bachelors. Vind je dat het even goed
door een niet-katholiek geschreven had kunnen zijn? Of blijkt hier alleen maar uit
dat de criticus niet katholiek is?’
‘Ik weet het niet, ik weet het niet. Misschien heeft ze gelijk.’ (Ze kijkt me verschrikt
aan.)
‘Katholiek worden betekende voor mij alleen maar: beseffen wat ik was. Ik was
eigenlijk mijn hele leven katholiek geweest. Maar ik houd niet van katholieken. Ik
bemoei me niet met katholieken. Ik wil de mensen niet bekeren. Ja, ze had
waarschijnlijk gelijk.’
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‘Heb je, net als Ronald, als katholiek een afschuw van alle andere katholieken?’
‘Ja, misschien komt het doordat ik geen militant katholiek ben. Ik hoor bij geen
enkele partij.’
‘Dezelfde cirticus zei dat de ondertoon van The Bachelors is: Het leven is shabby.’
‘Ik wilde over die vrijgezellen schrijven...’
(Ze kijkt alsof ze die opmerking niet erg prettig vindt.)
‘Ze zijn anders dan wie ook, ze zijn ontworteld, ze zijn zo irreëel. Tot je
vijfendertigste ben je geen echte vrijgezel. Nee, die ‘shabbiness’ shockeert me niet
in 't minst, maar ik zie het hele leven niet zo. Het leven van die vrijgezellen is niet
symbolisch voor Het Leven. Ik kan maar één ding tegelijk doen. Ik kan niet over het
leven als eenheid schrijven. Ikl zal nooit een major boek over Het Leven schrijven,
maar ik hoop dat al mijn boeken samen een soort eenheid zullen vormen.’
‘Dat hoopt Simenon ook en hij werkt bijna net zo als jij. Wist je dat?’
‘Nee.’
(Ik heb de indruk dat ze van Simenon niet of nauwelijks heeft gehoord.)
‘Ik wilde nog wat over Caroline vragen. Van Carolines bekering merkt de lezer
eigenlijk weinig anders dan de ergernissen. Van een totale ommekeer in haar leven
zie je niet veel. Wilde je niet meer laten zien?’
‘Nee, want dat is impliciet. Ten slotte is er nooit sprake van dat Caroline haar
katholicisme zal opgeven vanwege die ergernissen. Ze zijn waar en de waarheid is
niet plezierig. Katholicisme is waar. Je kunt niet

Henk Romijn Meijer, Naakt twaalfuurtje

54
zeggen: hoe zal ik het vinden. Het is ergerlijk, het is afschuwelijk. Mensen zijn
verschrikkelijk. Maar Caroline denkt nooit: zal ik die religie overboord gooien. Ik
wilde alleen maar laten zien wat zo'n bekering met zich meebrengt. Ik vermijd de
emotionele kant van religie.
Mijn bekering betekende werkelijk heel veel voor me. Ik had een zenuwinstoring
gehad, ik was erg ziek. Voor ik katholiek werd kon ik niet schrijven. Graham Greene
was erg lief toen, hij heeft me twee jaar onderhouden. Ik heb hem maar één keer
ontmoet. Ik leefde van niets en ik was te ziek om te schrijven. Daarvoor had ik allerlei
baantjes gehad, maar ik hield het nooit veel langer dan veertien dagen uit. De uitgever
voor wie ik een tijdje werkte zei dat ik goed en efficiënt was. Dat was aardig van
hem, het ontroerde me. Goed en efficiënt! Later, toen ik een verhaal had gepubliceerd,
bood een uitgever me een lunch aan. Toen ik hem de £7 zag betalen, dacht ik, ik wou
dat je ze mij gaf, of in elk geval mijn deel ervan.’
‘Is schrijven een vorm van zelf-expressie voor je?’
‘Het is een dwang, ik beschouw het als een soort roeping. Maar ik verdien er ook
mijn brood mee. Voor ik romans begon te schrijven voelde ik alleen minachting voor
de romanvorm. Ik vond het helemaal geen vorm. Ik vond het gewoon een luie manier
van poëzie schrijven. Ik moest het voor mijzelf uitwerken: wat is de roman? Vlak
voor ik begin te schrijven ben ik me er wel van bewust welke vorm het boek zal
krijgen. Elke roman betekent een nieuwe vorm voor me. Een schrijver moet het hart
van de lezer ontroeren.’
‘Dat is mooi gezegd, maar je romans zijn satirisch en
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daarbij denk je toch niet in de eerste plaats aan ontroering. Kun je de mensen op
papier beter aan dan in werkelijkheid?’
‘Ik weet het, ik weet het!’
(Ze barst in lachen uit.)
‘Ja, ik ben ontzettend kwetsbaar, iedereen kan me verslaan. Ik krimp gewoon
ineen. Ik ben net zo'n spin...’
(Ze bootst met haar vingers een zich opvouwende spin na.)
‘En houd je evenveel van mooie verhalen als de verteller in Robinson?’
‘Ja, ik ben gek op mooie verhalen. Ik ben altijd voor een verhaal te vinden. Het is
vreemd hoeveel mensen er bij me komen met een of ander mooi verhaal. Ik heb er
mijn hele leven goed naar kunnen luisteren. Ik weet niet waarom ze altijd bij me
komen. Ze schijnen het te voelen - Of misschien ben ik me er alleen maar meer van
bewust.’
‘Hoe sta je tegenover de academische -’
‘Ja, I'm sorry, maar ik moet vanavond nog naar een feestje. Je kunt komen als je
wil, dan kunnen we daar verder praten. Het is bij een jonge dichter die pas zijn eerste
bundel uitgegeven heeft gekregen...’
‘Ik wil heel graag komen. Jonge dichters vind ik...’
We nemen voorlopig afscheid, maar voor ik de deur uit ben moet ik de grote flat
bekijken en ten slotte wil ze me haar Ierse hospita tonen, die echter heftig vanuit de
keuken protesteert dat ze niet op kijkers gekleed is. Dat gaat dus niet door.
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Haar flat staat in een dodelijk vervelende straat in z.o. Londen, Camberwell, vlak bij
Peckham, waar The Ballad of Peckham Rye zich afspeelt. In de zitkamer staan
kolossale leunstoelen die lekker zitten; ze zijn tussen rood en roze en hebben franje
aan de onderrand. Op de schoorsteenmantel staat een goudbronzen klok met een
Romeins soldaat erop; de klok is aan weerskanten geflankeerd door een blauwe vaas;
boven de klok hangt een bleekgeboren abstract waarop de verf in straaltjes naar
beneden loopt. Op haar werkkamer zijn betrekkelijk weinig boeken, en een
televisieapparaat dat ze voor een week heeft gehuurd; die week is haar nog te lang.
Het feest wordt gegeven door de dichter Sam, die de flat van de historicus Hugh
Thomas, schrijver van The Spanish Civil War, voor een tijdje heeft weten los te
krijgen. Sam heeft de hele wereld met zijn gedichten afgereisd, heeft ze veel
vermaarde mensen onder de neus gehouden en is er tenslotte in geslaagd om ze bij
een uitgever van naam gepubliceerd te krijgen. Hij had Muriel Spark eens ontmoet
en had in de toevallige ontmoeting voldoende aanleiding tot deze uitnodiging
gevonden. Het bleek dat hij gouden bergen had beloofd, maar de meeste beroemde
mensen hadden verstek laten gaan.
Muriel Spark zit met haar benen onder zich gevouwen in een leunstoel en speelt
met de vis die aan een ketting om haar hals hangt. ‘Hij heeft me van alles gevraagd,’
zegt ze. ‘Voor welke krant schrijf je?’ vraagt de schrijver Danny. ‘Ik werk voor geen
enkele krant,’ zeg ik trots. ‘Ik ben alle vragen nu vergeten,’ zegt

Henk Romijn Meijer, Naakt twaalfuurtje

57
Muriel. ‘En ik kan mijn aantekeningen niet meer lezen,’ zeg ik. Ze is bezorgd en
verontschuldigt zich.
‘Het spijt me erg, het spijt me, ja, ik praat erg snel, het spijt me. Och, verzin maar
wat, dat doen ze toch allemaal. Ik lees nooit een interview, weet je, ik lees er nooit
een.’ Ze praat nu niet zo snel meer als bij het interview; ze gebaarde toen veel, wat
nogal on-engels is. ‘Ik heb een gedicht over een amulet geschreven, zal ik het
opzeggen,’ zegt Sam. Hij wacht tot het doodstil is en begint. Voor poëzie heeft hij
een omfloerste, emotievolle stem. Muriel mompelt dat het een goed gedicht is.
‘De mensen zijn slecht, de beweegredenen achter hun daden zijn slecht,’ zegt
Muriel. ‘Ik heb een gedicht geschreven over een...’ zegt Sam. ‘Als een medicus iets
ontdekt dat een bepaalde ziekte de wereld uithelpt, en hij doet dat uit persoonlijke
ambitie, - noem het een slecht motief als je wilt,’ zegt de schrijver Manuel. Hij maakt
een gebaar van wat doet het er toe. Muriel kan er geen antwoord op vinden. Ze vertelt
hakkelig een verhaal en schenkt thee. Sam ziet kans om nog een gedicht te zeggen.
Zijn gedichten zijn niet slecht. Het gesprek gaat verder over thee.
Ik geef haar een lift naar huis. ‘Wil je nu nog wat vragen? Of weet je alles?’ ‘Wat
vind je je beste boek?’ ‘Ik weet het niet. Altijd het laatste, geloof ik. Iedereen vindt
Memento Mori het beste, dat zal het dan wel zijn.’ ‘Hoe vind je Angus Wilson?’ ‘O,
hij is een echte schrijver.’ ‘Iris Murdoch?’ ‘Ze is nooit vervelend, ze is nooit
vervelend.’
We zijn inmiddels verdwaald. Muriel kijkt wanho-
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pig rond, maar ze weet er even weinig van als ik. ‘Het spijt me ontzettend,’ zegt ze.
Ineens schijnt ze iets te herkennen. ‘Als je die en die bocht omgaat, dan kan ik je
verder de weg wijzen.’ Ik doe wat ze zegt en dan zijn we ook bijna bij haar huis.
‘Het spijt me dat ik je heb laten komen - zo'n vervelende avond, bah.’ ‘Het ging wel-’
‘Zo vervelend. Ik dacht dat er veel meer zouden komen, dat we wat konden praten.
Manuel vind ik erg aardig. Die heeft iets. Maar die dichter - We zullen moeten
afwachten.’
Ze ziet er terneergeslagen, eenzaam en doodmoe uit.
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Op weg naar het einde?
In een eigenaardig artikel over Op weg naar het einde (De Groene Amsterdammer,
1 aug. '64) beschuldigt Fedde Schurer G.K. van het Reve ervan een boek te hebben
geschreven ‘waarin schier geen poging tot ernstige vormgeving meer aanwezig is’,
een boek ‘dat het stilistisch bekeken zuiver van de roofbouw moet hebben’. Van het
Reve bezit ‘nauwelijks een eigen stijl’ en lijdt aan een ‘onvermogen tot eigen
vormgeving’. Dat is duidelijke taal, ook al zijn de termen geroofd uit het vakjargon
van de reclameontwerper en de etaleur.
‘Ernstige vormgeving’ is een ernstige zaak, en hoewel er heel vroeger al romans
in brieven verschenen en de scholier zelfs in het taaiste literatuurboekje wel iets kan
aantreffen over de ‘briefvorm’ blijft Fedde Schurer een krachtig verzet aantekenen
tegen het begaan van deze brede weg die naar losbandigheid voert.
Dat Van het Reve in zijn stijl roofbouw pleegt is allerminst een opzienbarende
onthulling, maar Schurers vooroordeel belette hem in te zien dat de stijlelementen
op een persoonlijke manier bijeen geroofd
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zijn. Dat maakt Van het Reve, ook voor de niet-revist, tot een van de meest
‘herkenbare’ schrijvers. Fedde Schurer weet dat. Wanneer men Fedde Schurer macaber
hoort orakelen over Van het Reves ‘grinnikende taalmachteloosheid’, nadat hij zijn
lezers de verzekering heeft gegeven dat de brieven hem onverschillig laten, krijgt
men het vermoeden dat Schurer zich diep in het geheim verbijt over heel andere
zaken dan een gebrek aan stijl en vorm.
Van het Reve is altijd stilist geweest, hij is het nu ook weer. De stijl van de brieven
is die van een doordouwer en een pestkop. De lange zinnen zijn kronkelpaden vol
overgroeide valkuilen en verborgen voetzoekers. Telkens kan de lezer, Van het Reves
slachtoffer, een duw in de verkeerde richting verwachten. Het effect hangt af van
verrassing, het onverhoeds van koers veranderen, na lange zijwegen omzwaaien naar
het oorspronkelijke onderwerp of het onderwerp als een voetbal van zich af trappen
om over te gaan op ‘wat voor weer vandaag,’ en vooral het bij elkaar harken van
ongerijmdheden, verhevenheid en platheid. Zo'n stijl is een riskante onderneming,
het succes is dan ook wisselend. Soms blijft de verrassing uit en is het resultaat wat
flauw. Soms lukt het, zoals in het grootste gedeelte van de ‘Brief uit Gosfield’.
De schrijfwijze is dan zonder meer virtuoos. Er wordt van alles overhoop gehaald,
maar de parodie richt zich in de eerste en de laatste plaats tegen Van het Reve zelf.
Vroegere thema's worden aangestipt, op een spottende toon, en vrijwel op elke bladzij
steekt Van het Reve de draak met de plechtige taal uit zijn
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vroegere werk. Dat is een van de vele schakels in de ‘continuïteit’ die volgens Fedde
Schurer volkomen ontbreekt bij Van het Reve en die in wezen zo groot is dat er af
en toe een regel van het ene boek het andere onveranderd binnenwaait, zoals: ‘Veel
groente, en weinig aardappelen, dat eet voor een man niet zo lekker’ - ook te vinden
in ‘Lof der Scheepvaart’.
Wanneer ik dan ook moet bekennen dat deze brieven mij, vooral na herlezing,
teleurstellen, wil ik niet graag op grond van dit oordeel voor een medestander van
Fedde Schurer worden aangezien, die van Van het Reves vroegere verhalen weet te
vertellen dat ze, ondanks alles, ‘onmiskenbare kwaliteiten’ bezitten. To damn with
faint praise, heet dat.
Er is naar aanleiding van Op weg naar het einde een fors en hartstochtelijk cliché
over Van het Reve ontstaan. Niemand zou onbewogen kunnen blijven bij het lezen
van ‘deze schokkende en hallucinerende verkenningen in de diepste hel van de
menselijke ziel’ (flap!). Men is of een fel voorstander, of een verbeten tegenstander
van deze schrijver, zegt men, maar bij mezelf merkte ik dat ik mijn emoties, naar
welke kant dan ook, gemakkelijk in toom wist te houden en dat de brieven die zoveel
minder triest zijn dan Van het Reves vroegere werk mij wat triest en hangerig
maakten. Vooral de brieven uit Edinburgh en Spanje, met uitzondering van het slot,
vind ik traag en moeilijk om door te komen.
Hoe ik in deze brieven ook zoek naar de kern, ik kan hem niet vinden. De sfeer
uit het vroegere werk is afwezig en wordt af en toe op een uiterst kunstmatige
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manier herschapen, zoals bij voorbeeld bij de aangehaalde regel over ‘veel groente,
en weinig aardappelen’, die hier een entourage krijgt van ‘een herfstige, droge
atmosfeer en een lauwe onstuimige wind’, terwijl dezelfde uitspraak in ‘Lof der
scheepvaart’ binnen andere omstandigheden werd geplaatst. Telkens wanneer ik iets
centraals meen te zien, vloeit het als water tussen mijn vingers door. De brieven gaan
over niets. Ze zijn gevuld met ‘die malende, in knarsing ronddraaiende gedachten,
waar niemand een snede droog brood aan verdient, maar die verreweg het grootste
deel van het menselijk bestaan schijnen uit te maken’. Het brood is inmiddels belegd,
hoor ik, maar de drijfveer van al dit denken blijft in een nevel gehuld. Van de felheid
en de bezetenheid waar men zo graag van spreekt, alsof het een voorwaarde is voor
schrijven, merk ik niets, al staan er in het boek een groot aantal bladzijden die op het
eerste gezicht fel en bezeten lijken.
Waartegen richt zich die zogenaamde bezetenheid? Tegen mensen die op een
onjuiste manier in God geloven, of hun katten het verkeerde voedsel geven, of
homoseksuelen niet voor vol aanzien, of niet in de allereerste plaats schrijven voor
geld? Het schelden op Algra is niet te vergelijken met het verzet tegen het milieu dat
leidde tot het precaire evenwicht tussen gevoeligheid en wreedheid aan het eind van
De avonden. Daarbij vergeleken is de woordenvloed die Van het Reve over Algra's
zedige hoofd uitstort theatraal en, alweer, voornamelijk een virtuozenstukje.
Geld is een onderwerp dat aardig uitgehold begint
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te raken. Het wordt, als Van het Reve zich niet matigt, even vervelend als alle dagen
vis. Wanneer hij met instemming Simon Raven aanhaalt die, ter wille van het geld,
‘zijn werk zoveel mogelijk aanpaste aan de eisen van het best betalende tijdschrift’
kan hij Godfried Bomans geen enkel verwijt meer maken. (Ik begrijp nu plotseling
dat Simon Raven een pseudoniem is voor Simon van het Reve.) Wat heeft hij tegen
Henry Miller, zoveel rijker dan onze Jan Cremer voor wie Van het Reve bewondering
schijnt te hebben?
Over ‘aanpassing’ heeft Van het Reve de laatste tijd grote dingen gezegd, o.a. in
een interview in Ratio (aug. '64). ‘In je werk moet je geen concessies doen aan het
publiek,’ beweert hij, maar: ‘...zoals je het publiek tegemoet treedt, moet je je wel
ongeveer conformeren aan het beeld, dat ze van jou hebben.’
Deze theorie brengt hij, met een verontrustende vlijt, in praktijk in zijn interview
met Bibeb (Vrij Nederland, 10 okt. '64). Alles daarin loopt op rolletjes. Hij roept
God aan, verwenst Hem, wordt door angsten bevlogen, spreekt magische formules
uit, praat tegen de kat, verkondigt verwarde wijsheden over zijn werk en geeft zo'n
voorbeeldige imitatie van zichzelf dat het publiek zeker tevreden naar huis zal gaan.
‘Zo ook ben ik een schrijver, en geen journalist, vertaler, forumdanser,
kutartikeltjesmaker, of wat dan ook,’ waarschuwt hij in de brief uit ‘schrijversland’.
Op mijn bureau ligt een boekje: vertaling G.K. van het Reve. En het interview, een
solo forumdans bij uitstek, eindigt als een monoloog in een zeer slecht toneelstuk:
‘Ik houd wel van fatsoenhjke lieve mensen. Maar niet van
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die mensen die, omdat ze een half examen gehaald hebben, denken dat ze boven
anderen staan. Alles is een grote marteling. Nu is het wel een fijne dag, wel verloren
voor het werk, maar ik ben erg ontspannen.’ En zo verder, 'n monotone dreun. Dit
slot is een dieptepunt, zoals het eind van De avonden een hoogtepunt was.
In het Ratio-interview zegt Van het Reve over Hermans: ‘Dat hij niet tot de
ontdekking is gekomen, dat wanneer iemand jong is, hij vaak arm en strijdvaardig
is. Dan wordt hij wat ouder en wat welgestelder en dan is er van die strijdvaardigheid
vaak niet zo heel veel meer over.’ Dat is de wijsheid van de duffe, gearriveerde
kleinburger waartegen zijn ‘felheid en bezetenheid’ zich in het verleden keerde.
Wat God betreft, deze Heer is sinds De avonden in het werk van Van het Reve
veelvuldig bij name genoemd, maar in deze brieven dient Zijn alomtegenwoordigheid
voornamelijk tot bladvulling. God maakt in de Nederlandse literatuur in allerlei vorm
en gestalte weer een bloeitijd door en Van het Reve is Hem steeds meer gaan
gebruiken als gimmick, de volautomatische theemuts of de gestroomlijnde pop-up
toaster in het welvaartshuisgezin. De schrijver kan Hem te allen tijde aanroepen of
verwensen, en inmiddels houdt hij alles in eigen hand.
Ik neem graag aan dat God een obsessie is voor Van het Reve, maar zijn neiging
om zijn ‘Godsbesef’ als uniek te zien is kinderachtig. En wat blijft er over van die
gigantische religieuze gevoelens, na aftrek van de ‘stijl’? Ik kan weinig anders
ontdekken dan wat zondagsschool-gezelligheid, een sentimenteel en prikke-
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lend saamhorigheidsgevoel: buiten is het koud, binnen brandt de kachel.
‘De grote religieuze symbolen,’ redeneert Van het Reve in Ratio, ‘zeggen niets
over het wezen van de godheid of wat ook, maar ze maken het probleem van het
menselijk bestaan, de hele probleemstelling van de mens in de schepping en de relatie
Mens-God aanschouwelijk, verder niks. (...) Werkelijk religieus besef houdt in (...)
God erkennen en liefhebben als je weet dat je sterft en dat je Gedachtenis verstuift
en dat er niets overblijft en dat het leven volslagen zinloos is... en dan nog God
erkennen, dat is geloven.’
Hoewel er voor de fijnproevers een onorthodoxe draad in deze gedachtengang valt
te bespeuren, is een zinsnede als ‘de probleemstelling van de mens in de schepping
en de relatie Mens-God’ ten nauwste verwant aan het onversneden gebazel van de
duizenden autoritaire leuterneuzen die aan God hun boterham verdienen. Het klinkt
hol - ‘Nothing so like beating on a box.’ Er zijn aanwijzingen te over dat Van het
Reve God, zo niet uit zijn leven, dan toch uit zijn werk moet laten verdwijnen, tegelijk
met de tot marteling voorbestemde fantasiejongetjes, in dezelfde hoge hoed waaruit
hij deze figuranten indertijd te voorschijn heeft gegoocheld.
Soms leidt Van het Reves ernst tot de opgeblazenheid die hij elders parodieert, en
dat brengt mij terug bij mijn vroegere idee dat de parodie vooral tegen hemzelf is
gericht. ‘Wetenschappelijk’ komt hij niet verder dan een krampachtig hunkeren naar
definities. ‘Alweer geen duidelijke, principiële benadering van het
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onderwerp,’ roept hij verbitterd. In zijn geestdrift over Burroughs’ praatje wordt de
taal schaamteloos gezwollen. ‘Zelden heb ik het hypocriete karakter van de morele
censuur duidelijker, en genadelozer, horen uiteenzetten en nooit heb ik overtuigender
horen aantonen, dat de staat slechts...’ Ja!! In de brief uit Edinburgh valt bovendien
op dat Van het Reve van mensen niets observeert dan de meest in het oog springende
uiterlijkheden.
Van het Reve noemt zich een ‘weerloze poseur’. Hoeveel pose steekt er in deze
bekentenis? Hij gaat hem iets te gemakkelijk af. Eén pose is hem in elk geval heilig,
die van de kunstenaar. Aan dat woord klampt hij zich vast. Zonder enige ironie kan
hij praten over ‘de specifieke taak van de kunstenaar.’ Dit wijzen op zijn
‘kunstenaarschap’ is vooral naïef, even naïef als het gebabbel van Mulisch die zich
bij voorkeur ‘ik als schrijver’ noemt, even naïef als Van het Reves overtuiging dat
hij moeite heeft met schrijven niet uit gebrek aan materiaal, maar ten gevolge van
een teveel aan stof. En voor een schrijver die gebukt gaat onder ‘een verzengende,
bijna perverse dorst naar waarheid en gerechtigheid’ stelt hij zoveel warhoofderij te
boek dat men wel moet concluderen dat hij zich laat drijven op de klanken van de
sonore retoriek waarmee hij eens zijn mooiste effecten bereikte.
Over het thema van de homoseksualiteit in deze brieven is al heel wat te doen
geweest. Hoe gelukkig homoseksuelen met hem zijn weet ik niet, alleen wil ik
aantekenen dat Van het Reve niet de eerste is die zijn homoseksualiteit openlijk
belijdt, al neemt hij, in
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zijn ‘eerlijke en indrukwekkende grootheidswaan’ graag die houding aan. In Op weg
naar het einde wordt de homoseksualiteit vaak, meer of minder nadrukkelijk,
genoemd, en aan de hand van enkele ‘goed gekozen’ voorvallen in beeld gebracht,
maar er gebeurt eigenlijk niets mee, en vooral in de beschrijving van de
Wimie-catastrofe schaatst Van het Reve over de gladde oppervlakte en verbergt hij
veel meer dan hij onthult, hoe openhartig het verhaal ook klinkt.
Van het Reves ontwikkeling vertoont de laatste jaren sterke overeenkomst met
die van J.D. Salinger. Ook Salinger is steeds virtuozer over steeds minder gaan
schrijven. Zijn ‘Seymour’ is een indirect verslag van zijn onmacht om te schrijven
wat hij zou willen schrijven. Hetzelfde geldt voor de overigens vermakelijke Zinloos
Feit-episode, een ‘verhandeling’ over de verhouding tussen de realiteit en het te
schrijven verhaal. Telkens wanneer de schrijver schrijven wil, komt de werkelijkheid
roet in het eten gooien door het verkeerde signaal te geven. Het stuk is een metafoor
voor het onvermogen van de schrijver, waarvoor hij uiterlijke factoren
verantwoordelijk stelt. Dat Van het Reve uit dit onvermogen literaire munt weet te
slaan stempelt hem, ten overvloede, nog eens tot schrijver. Inmiddels wil de
werkelijkheid het verhaal waarvan de schrijver droomt niet prijsgeven. De brieven
zijn afvalprodukten die de schrijver, onder invloed van de volksopinie, voor vol is
gaan aanzien.
Een enkele keer bereikt Van het Reve in zijn brieven het peil van zijn meest
gelukkige momenten van vroeger. Dit gebeurt vooral wanneer hij staren gaat

Henk Romijn Meijer, Naakt twaalfuurtje

68
naar een nietig detail, of wanneer een schijnbaar onbeduidende herinnering hem
plotseling houvast geeft en zijn vindingrijkheid aan banden legt, zoals in de nog
ongebundelde ‘Brief uit het Verleden’ waarin hij vertelt over het ‘potjes’ maken van
opgeviste serpentines (Tirade 92/93). Als hij Het Boek Van Het Violet En De Dood
met dergelijke beschrijvingen zou kunnen vullen, kan men hem veel vergeven.
Ik heb aan deze brieven mijn plezier beleefd, maar ik kan er niet toe komen om
deel te nemen aan het geroffel van critici als de onweerstaanbare Rein Bloem en het
langdurig staand applaus dat Van het Reve is toegebracht door een menigte waarvan
het merendeel Werther Nieland nooit onder ogen heeft gehad, of het, op zijn best,
na een aantal moeizame bladzijden opzij heeft gelegd, omdat men het ‘niet zo erg
goed’ vond.

Henk Romijn Meijer, Naakt twaalfuurtje

69

Drie mannen genaamd Christus
Clyde Benson, Joseph Cassel en Leon Gabor zijn de pseudoniemen die dr. Milton
Rokeach, sociaal psycholoog en docent aan de Michigan State University, aan de
mannen gaf met wie hij gedurende twee jaar een experimenteel onderzoek verrichtte.
De mannen hadden met elkaar gemeen dat ze alle drie geruime tijd in een
krankzinnigengesticht hadden doorgebracht en dat ze alle drie leefden vanuit de
overtuiging dat ze Christus waren. De resultaten van zijn onderzoek publiceerde dr.
Rokeach in een fascinerend boek, The Three Christs of Ypsilanti.
Het doel van het onderzoek was niet in de eerste plaats het genezen van de
patiënten. Dr. Rokeach interesseert zich voor de aard van geloofssystemen: aan welke
krachten zijn deze onderhevig, in hoeverre kunnen ze worden veranderd? De schrijver
gaat er van uit dat primitief geloof de kern vormt van elk geloofssysteem. Primitief
geloof is het geloof waarover niet valt te discussiëren. ‘Primitief’ zijn ‘the basic
truths he (a person) holds about physical reality, social reality, and himself and his
own nature’. Iemands primitief
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geloof wordt of door iedereen gedeeld, zodat het onbesproken blijft, of het is vrijwel
onaantastbaar, ook al wordt het niet unaniem ondersteund. Zo kan het geloof in de
eigen identiteit niet dan onder grote druk van buitenaf worden gewijzigd, waarbij
aan de persoon onvermijdelijk schade wordt toegebracht. Een poging daartoe zou
neerkomen op hersenspoeling. Hieruit volgt dat degene die de omstandigheden wil
bestuderen waarbinnen een verandering in een geloofssysteem kan plaatsvinden geen
gebruik kan maken van normale proefpersonen. Dr. Rokeach illustreert dit aan de
hand van een aardig voorbeeld: zijn dochtertjes Miriam (8) en Ruth (5) maakten
ruzie aan tafel en hielden er ondanks herhaalde waarschuwingen niet mee op. Op
een gegeven moment noemde hij Miriam Ruth en Ruth Miriam. De ruzie was terstond
voorbij, de kinderen vonden het prachtig, maar al gauw werden ze onzeker en wilden
ze weten of het werkelijk een nieuw spelletje was of niet, en binnen tien minuten
waren ze bang geworden en vroegen ze hun vader om het spel te staken.
Dr. Rokeach zocht voor het onderzoek dat hij wilde doen naar proefpersonen bij
wie geen schade kon worden veroorzaakt en mogelijk enige winst kon worden
geboekt. Zo ontstond de gedachte om drie geestelijk gestoorde mannen die leefden
in dezelfde waanvoorstelling tenopzichte van hunidentiteit voor een bepaalde tijd
met elkaar in contact te brengen. Het ene primitieve geloof zou dan in conflict moeten
komen met het andere, nl. dat maar één persoon een bepaalde identiteit kan hebben,
iets dat blijkbaar ook voor geestelijk gestoor-
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den vast staat. Zodoende zou een zo onhoudbaar mogelijke situatie worden geschapen
die allerlei gegevens zou opleveren over het karakter van primitief geloof, en de hoop
bestond dat het conflict genezend zou werken op de patiënten.
Twee jaar leefden de mannen in elkaars omgeving in het Ypsilanti Hospital,
Michigan, ze hielden dagelijkse bijeenkomsten in het bijzijn van dr. Rokeach, zijn
assistenten en een taperecorder, en later, tijdens de weekends, ook alleen, onder het
wisselend voorzitterschap van een van de drie, ze hielden discussies, maakten ruzie,
zongen liederen (‘America’, ‘Onward Christian Soldiers’) of zaten in stilte bijeen.
Het boek is een selectie uit een overstelpende hoeveelheid materiaal, geschreven
rapporten, tapes, enz., bijeengehouden door het bijzonder heldere commentaar van
dr. Rokeach.
Alle drie de mannen waren opgesloten na aanvallen van gewelddadigheid. Hoewel
ze tijdens het experiment geen vriendschap voor elkaar toonden en elkaars bestaan
dikwijls nauwelijks schenen op te merken, ontstond er op den duur toch een soort
onderlinge aanhankelijkheid: ze werden buiten de samenkomsten ook veel samen
gezien en allen kozen ze, ondanks de bedreiging die vooral Leon sterk voelde,
vrijwillig het voortzetten van de bijeenkomsten die in elk geval een doorbreking
betekenden van de eindeloze verveling van het leven in een gesticht.
Van de drie blijft Clyde het onduidelijkst. Hij was bij het begin van het onderzoek,
juli 1959, 70 jaar, waarvan hij er 17 in een inrichting had doorgebracht.
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Hij was boer geweest, had vrouw en kinderen, was na een opeenvolging van
ongelukken hevig aan de drank geraakt en had al zijn bezit verloren. Tijdens de
bijeenkomsten zei Clyde het minst van de drie en meestal zakte hij na de opening
van de vergadering door de voorzitter al gauw weg in een soort versuffing. Hij
droomde van karrevrachten geld, hij was de bezitter van het gesticht, hij had de
wereld gemaakt (‘I take all the credit. It takes a lot to rock my sanity. Why, there's
money coming from heaven and from the old country and from the sea of heaven.’)
en hij nam, om zich tegen de aanval op zijn identiteit te verweren, zijn toevlucht tot
het kinderlijkste verdedigingsmiddel: de ontkenning.
Joseph was 58 en had bijna 20 jaar in een inrichting doorgebracht. Hij was zeer
belezen en achtte zichzelf een groot schrijver. Ook hij had vrouw en kinderen. Zijn
gedrag en uiterlijk waren van de drie het meest bizar. Boeken en tijdschriften gooide
hij geregeld bij handen vol het raam uit. (‘There isn't a good line in the whole bunch.’)
en hij spoelde broden en handdoeken weg door de w.c. met de woorden: ‘Everything's
all right - the world is saved.’ Doorgaans droeg hij onder zijn blouse en in zijn zakken
boeken, tijdschriften, brieven, lorgnetten, lange witte vodden die uit zijn zakken
neerhingen, sigarettenvloeitjes, tabak, pennen en potloden, en naarmate de tijd
verstreek werd zijn gedrag vreemder: dikwijls had hij drie paar sokken over elkaar
aan zijn voeten, geel, roze, geel, en hij had een montuur van een damesbril, zonder
glazen, op zijn neus, terwijl hij aan dit montuur ook nog een lorgnet had weten te
bevestigen.
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De ruzies speelden zich voornamelijk af tussen Joseph en Leon, die 38 jaar was, Pool
van geboorte, streng katholiek opgevoed door een moeder die aan godsdienstwaanzin
leed. Hij was nooit getrouwd geweest. Hij was verreweg de meest intelligente en
gedroeg zich gewoonlijk uiterst vormelijk en beleefd. Hij was de enige die van het
begin van de bijeenkomsten af begreep waarom de drie Christussen bijeen waren
gebracht: ‘to agitate one against the other’, en hij toonde zich dan ook het meest
vijandig tegenover dr. Rokeach: ‘I understand that you would like us three gentlemen
to be a melting pot pertaining to our morals, but as far as I'm concerned I am myself,
he is him, and he is him. Using one patient against another, trying to brainwash and
also through the backseat driving of electronic voodooism. That has an implication
of two against one, or one against two.’ Hij was 5 jaar in inrichtingen geweest, had
gewerkt als elektricien en zijn taal was, behalve zeer bijbels, vol woorden ontleend
aan de elektrotechniek. Hij zei: ‘This is not a hospital in the true sense; it is noted
for brainwashing.’ En: ‘I know what's going on here. You're using one patient against
another, and this is warped psychology.’
De ruzies die na de eerste confrontatie ontstonden waren het hevigst. Een
karakteristiek verslag van een vroege twist die onvermijdelijk groteske vormen
aannam is het volgende:
‘You oughta worship me, I'll tell you that!’ Clyde announced.
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‘I will not worship you!’ Leon shouted. ‘You're a creature! You better live
your own life and wake up to the facts.’
‘I'm living my life,’ Clyde shouted back. ‘You don't wake up! You can't
wake up!’
‘No two men are Jesus Christs’ Joseph interjected.
‘You hear mechanical voices,’ Leon said.
‘You don't get it right,’ Clyde shouted. ‘I don't care what you call it. I hear
natural voices. I hear to heaven. I hear all over.’
‘I'm going back to England’ Joseph said.
‘Sir, if the good Lord wills only,’ Leon put in.
‘Good Lord! I'm the good Lord!’ Joseph exclaimed.
‘That's your belief, sir’ said Leon quietly.
Leon, die dr. Rokeach ergens een ‘ongelooflijk gevoelig waarnemer van menselijk
gedrag’ noemt, een ‘over-intellectualizer’, iemand die voortdurend met zijn gedachten
bezig leek te zijn, ‘compulsively trying to fit the pieces together in an internally
consistent manner’, iemand voor wie het onverdraaglijk was om niet op elke vraag
een sluitend antwoord te hebben, vond dadelijk bij de eerste bijeenkomsten een
subtiele oplossing voor het conflict waarvan Clyde het bestaan ontkende en dat Joseph
gewoon weg wilde lachen. Leon was ‘Dr. Domino Dominorum et Rex Rexarum,
Simplis Christianus Pueris Mentalis Dokter’ en de anderen waren voor hem
‘hollowed-out instrumental gods’, hij weerde tegenspraak af met zijn beleefde ‘That's
your belief, sir’, hij deed niet mee aan het geschreeuw van Clyde en Joseph en toen
hem een vraag
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werd gesteld antwoordde hij: ‘I stated my belief, sir, and we all disagreed accordingly.’
Tegenover Leons verfijnde intellectuele verweer tegen de dreiging stond zijn
volstrekte hulpeloosheid toen Clyde hem, bij een van de vroege ruzies, sloeg. Hij
kon alleen doodstil zitten, zijn handen gevouwen op zijn schoot, en zonder een poging
te doen om zich te verdedigen. Daarentegen was zijn woede vaak aanleiding tot
taaiuitbarstingen die regelrecht uit Becket of Joyce lijken te komen.
Leons moeder leefde nog toen de bijeenkomsten begonnen, maar hij erkende haar
niet meer: ‘She's not my mother, I sincerely know from experience that she's an old
witch, a devil, a duper. She's in with the arsenic and old lace gang.’ Hij zei: ‘A woman
bore me; she consented to having me killed electronically while she was bearing
me.’ Een van de meest trieste momenten in het boek is de beschrijving van een
bezoek, het laatste, dat Leons moeder hem bracht. Hij weigerde om haar te ontmoeten.
De vrouw droeg toen een lange zwarte jurk, ze had een enorme handtas bij zich,
zwart, en propvol kralen van een rozenkrans, kruisbeelden en religieuze prenten.
Toen ze wilde vertrekken zag ze Leon plotseling:
Her anguished expression suddenly changes to one of happy anticipation:
he has changed his mind and is now coming to greet her. As Leon comes
nearer, the two are, for a moment, face to face. But Leon, as if unseeing,
passes her by. Her smile disappears; she utters a prolonged wail.
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Sex en religie waren voor Leon onverbrekelijk verbonden, bidden en masturberen
stonden aan elkaar gelijk. Hij maakte daarbij een subtiel onderscheid tussen
masturberen en ‘trimming the candle’ waarbij zijn etymologisch vernuft aan dat van
onze Lou-mannen doet denken:
Trimming, said Leon, is not masturbation because the word masturbation
means: disturbing the brain through abuse of the bodily mast:
‘mastdisturbation’. Positive-idealed trimming, on the other hand, does
not disturb the brain-does not burn small organic high-voltage static holes
in the brain, and this can be proven on an oscillograph.
Voor ‘Christmas’ heeft hij een dergelijke verklaring:
Christmas means the rebirth, regeneration. Some people have Christmas
every day. The Christmas tree stands up and either the wife trims it or
they trim it together with righteous-idealed sexual intercourse. Or the
husband prays to God through his Christmas tree and trims his bodily
Christmas tree. Christmas; the mast of Christ, the upstanding penis - that's
what it means to me.
Leon werd verteerd door schuldgevoelens Hij was het grootste en tevens het meest
minderwaardige wezen op aarde. ‘I am a born genius among geniuses and I want to
be a leader among men,’ zei hij, hij had de gave van ‘bilocation’ en ‘translocation’,
hij kon wonderen verrichten, maar later, toen de spanningen te groot werden,
veranderde hij zijn naam in: dr. R(igh-
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teous). I(dealed). Dung. Hij zei: ‘I consider myself a big pile of truthful shit, and I
face the fact and admit it.’
Leons schuldgevoelens en zijn angst voor sex bleken uit kleine incidenten. Een
vrouwelijke patiënt vroeg hem om vuur en hield zijn hand vast omdat hij beefde.
‘Please, madam, no suggestive touching with the hand,’ waarschuwde hij
onpersoonlijk. Voortdurend was hij bezig om zich van een geschikte vrouw te
voorzien. Eerst was het Doctor the Blessed Virgin Mary of Nazareth, die hij
aanvankelijk als zijn moeder zag, maar later, na zijn wederopstanding, ook als zijn
vrouw. Daarna trouwde hij ‘Madame Yeti Woman’, weer latervond hij de ideale
oplossing: hij was nu biseksueel en zo kon hij trouwen met zichzelf. Toen een
vrouwelijke assistent die Leon van goddelijke eigenschappen had voorzien hem eens
vroeg waarom hij altijd zo boos keek, kwam hij tot de verbluffend heldere uitspraak
over zijn situatie: ‘I know what I want, why I want it, what I'm getting out of it, which
way I'm going, and I want to keep it that way.’ Het experiment was toen bijna
beeindigd.
Het spreekt vanzelf dat Leon, met zijn gevoeligheid en zijn starre behoefte aan
een sluitend systeem, het meest te lijden had onder de druk van de confrontatie, een
druk waaraan hij zich overigens steeds weer vrijwillig onderwierp: dwang werd er
op de patiënten niet uitgeoefend. In het verloop van het onderzoek onderging zijn
gedrag fijne veranderingen en op een gegeven moment leek zijn toestand zelfs iets
te verbeteren, vooral onder invloed van de brieven die
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hem namens zijn fictieve vrouw Madame Yeti Woman door de doctor werden
toegestuurd. Er traden in zijn gedrag verschijnselen op die wezen op een groter
bewustzijn van de buitenwereld, maar Leon doorzag dit even snel als dr. Rokeach,
brak de correspondentie abrupt af en nam onmiddellijk een vijandige houding
tegenover hem aan: kennelijk wilde hij niet genezen.
Dr. Rokeach betwijfelt of de naamsverandering die Leon op een uiterst listige
manier geleidelijk bekend maakte aan de anderen een opgeven van de
Christusidentiteit betekende. Eerder is het zo, dat Leon zijn identiteit verdedigde
tegen aanvallen van buitenaf door de naam dr. Dung aan te nemen die hem tot het
laagst denkbare individu maakte en die hem in staat stelde om deel te blijven uitmaken
van de groep.
Leon deed uitspraken waar niemand zich voor zou hoeven te schamen:
‘Modern art represents the suppressed desires that would get a person in
trouble if he acted upon them.’
‘Santa Claus represents God on assistance.’
‘Hallucinations represent a subconscious desire to have someone to talk
to, something to drink or eat, which puts whatever the person wants in
front of him as a picture.’
‘This body is my home and I don't want no gangsters in it.’
‘Why should a man try to be somebody else when he's not even himself?’
‘Parables go from higher level ideas to lower level expression so that a
person with less education can understand.’
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Sommige van deze inzichten zijn zoiets als Norman Mailer op zijn best. Eén gave
miste Leon volledig: inzicht in zichzelf.
Het boek laat zich lezen als een roman, d.w.z. je zou graag willen dat je van een
roman evenveel over mensen leert als van deze studie. Het besef van de grondeloze
grauwheid van het dagelijkse leven van deze mensen wordt ons vooral in het
hoofdstuk ‘Days and Nights in Ypsilanti’ met de eenvoudigste middelen bijgebracht.
Door het uiterst nauwkeurige noteren van de conversaties komen de karakters tot
leven: Leon en de goedmoedige Joseph die geen behoefte heeft aan een logisch
opgebouwd stelsel, die nuchter is op zijn manier, die zal werken ‘for the purpose of
becoming great in literature’, maar wiens angst voor mislukking zo groot is dat hij
de meest ingewikkelde obstakels verzint wanneer men hem al het materiaal wil
verschaffen dat voor schrijven nodig is, die eindeloze rapporten samenstelt over zijn
kerkgang en over de bijeenkomsten waarvan er een het boek besluit:
I'll see you in the next report.
So long, I feel much better, thank you.
Ook Joseph verrast soms door helderheid. Zo was hij bijv. niet alleen in staat om te
zeggen wie Madame Bovary had geschreven, met het jaartal, maar ook om een
correcte beschrijving te geven van de inhoud van het boek. Maar Joseph rondde zijn
realistisch verslag af met de mededeling dat hij Madame Bovary had geschreven:
‘Flaubert stole it from me. He took it to France.’
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Er zijn veel komische momenten. De mannen lagen in bed, een patiënt snurkte hevig.
Een ander schreeuwde naar hem: ‘Jesus Christ! Quit that snoring.’ Waarop Clyde
overeind kwam en antwoordde: ‘That wasn't me who was snoring. It was him!’ En
tijdens een bijeenkomst las Leon een stuk voor uit de Readers Digest dat ging over
het kiezen van een nationale bloem. De Christussen maakten hun keuze: Leon koos
de paardebloem, Joseph en Clyde kozen allebei gras. Dan is er het verhaal van de
‘Flora and Fauna Commission’, een opdracht die de mannen krijgen tot het
vervaardigen van een versierde wagen voor het jaarlijkse carnaval. De samenwerking
leverde de grootst mogelijke moeilijkheden op. Toch brachten ze, na maanden van
ingespannen werken, iets tot stand: op de dag van het carnaval reed als laatste van
de lange kleurige optocht de wagen van de Christussen:
The last float in the parade is pushed by Leon and Joseph. It is a box-like
affair, simpler and less colorful than the others, covered all the way around
with brown paper. Front a distance it is impossible to see Leon's
painstaking duplication of A building. But one can clearly discern the few
leaves and branches which have been Scotch-taped ontoit. The two
members of the Flora and Fauna Commission smile as the crowd greets
them with a round of applause.
Later volgde er een karakteristieke weigering van Leon om het gezamenlijke rapport
mede te ondertekenen. Hij motiveerde zijn weigering als volgt:
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...because of the negative style cosmic fancy writing of his, I do not care
for negative cosmics of neg. moral conscious unconscious infusion into
writing; or things, whether gases, liquids, solids, rational, instinctive.
In een voortreffelijk artikel (The New York Review of Books, vol. 11, 9) heeft Stephen
Marcus gewezen op de overeenkomst tussen de taal waarvan de patiënten zich
bedienen en die van een gedeelte van de moderne - en ook de oudere - letterkunde.
Uit een citaat trekt hij de volgende conclusie: ‘But these statements do not actually
make sense...’
Voor ons niet, of nog niet, moet men er aan toevoegen. In een volgend nummer
(vol. 11, 11) werd een brief opgenomen van een ontslagen patiënte waarin zij reageert
op wat Marcus zegt. ‘When a psychotic speaks,’ schrijft zij, ‘he speaks with absolute
precision...’ De gestoorde haalt de woorden uit hun sociale verband, legt ze zijn eigen
wil op en geeft ze een nieuwe betekenis. Hij gebruikt de taal om gedachtenlagen
bijeen te brengen. Zij schrijft dat deze patiënten dikwijls merkwaardig goed met
elkaar kunnen praten. Zelf interpreteert zij de passage die Marcus als onbegrijpelijk
aanhaalt, ze doet dit vanuit de ervaring van iemand die de taal zelf heeft gesproken.
Het is duidelijk dat dit soort interpretatie in weinig opzichten verschilt van het werk
waar veel moderne critici zich op toeleggen, en zij toont aan dat psychiaters eigenlijk
een even groot inzicht in de taal zouden moeten hebben als mensen die zich met
literaire teksten plegen te bemoeien. Dat dit niet altijd het geval is laat zij zien
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aan de hand van een artikel uit Harper's magazine waarin een psychiater over
geestesziekten schrijft. De auteur daarvan haalt aan wat een patiënt eens tegen hem
zei: ‘I live behind a pane of glass.’ Ter conclusie schreef de man: ‘It is our job to
smash that glass.’ De schrijfster interpreteert ‘pane’ als pain’ en zegt dat het breken
van het glas de patiënt het laatste beetje grond onder de voeten zou wegnemen. De
associatie brengt ons in de wereld van schrijvers als Smollet en vooral Joyce die zijn
associatieve neigingen tot het uiterste heeft gecultiveerd en van wie bekend is dat
hij met zijn geestelijk gestoorde dochter gemakkelijk een gesprek kon voeren en haar
gedachtensprongen kon volgen die voor ieder ander duister bleven.
De vergelijking van deze zg. geestelijk gestoorden met mensen die zich met
schrijven bezig plegen te houden hoeft overigens niet te eindigen met het wijzen op
overeenkomsten in taalgebruik. De taal van deze ‘gestoorden’ is indrukwekkend
omdat ze fel, intens is en van elk cliché ontdaan en vol grillige onverwachte
wendingen. Maar de onzekerheid van deze mensen ten opzichte van hun identiteit
is de schrijver ook niet geheel vreemd. Wat is schrijven anders dan een poging om
zich te onttrekken aan een ongewenste afhankelijkheid, de eigen identiteit te omlijnen
en te verdedigen tegenover de buitenwereld om te kunnen leven in wat de schrijfster
van de brief ‘the happiness-centered house of cards held together by rationalization
and self-deceit, in which the sane live’ noemt.
En zij kennen ten slotte ook, voor een even kort moment, het genoegen de eigen
stem in retrospect te
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horen, om te weten dat niet alles verloren is, een genoegen dat Leon op zijn eigen
directe wijze uitdrukte na het beluisteren van een tape-recording van een van de
bijeenkomsten:
‘Excellent speech!’
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De gedichten van Sylvia Plath
Wie feiten over haar wil weten is aangewezen op de schaarse gegevens op de flap
van haar boeken, of de aantekeningen die haar Engelse echtgenoot Ted Hughes
plaatste bij de kleine bloemlezing uit de gedichten die ze kort voor haar dood schreef
(Encounter, oktober 1963). Ze was Amerikaanse, geboren in Boston uit Oostenrijkse
en Duitse ouders in 1932. Toen ze negen jaar was stierf haar vader. Ze verwierf
zonder moeite studiebeurzen, ging in 1955 naar Engeland op een Fulbright grant.
Van 1960 tot haar dood, in 1963, woonde ze, met haar echtgenoot en twee kinderen,
in Engeland.
Haar dood is door taboes omgeven. Zelfmoord is een besmet woord. De
moedwillige onderbreking van de natuurlijke gang van zaken wekt een vage algemene
schuld, het shockerende besef dat de dood werkelijk bestaat, levensgroot monster.
En, vanzelf, afkeer en verontwaardiging bij het nuchtere huisdier.
Er is haar werk, twee bundels gedichten, The Colossus en Ariel (postuum, 1965),
en de onder het pseudoniem Victoria Lucas gepubliceerde en inmiddels onder
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haar eigen naam herdrukte roman The Bell Jar. Het is intens persoonlijk werk, vooral
de gedichten uit Ariel, de bundel die een keuze bevat uit een overvloed aan materiaal,
blijkbaar. De laatste maanden voor haar dood schreef ze als de bezetene die ze dan
ook was. De toewijding, het zorgvuldig uitgewerkte detail, die de gedichten uit The
Colossus kenmerken, hebben plaats gemaakt voor een grote urgentie; de poëzie
getuigt van de noodzaak om de flitsen en flarden van het leven in hun vlucht te
grijpen. De dichteres klampt zich vast aan haar onzekerheden, raadselachtige
verschijningen die weigeren om zich nader te verklaren, de snippers van een
dolgedraaide werkelijkheid. Geen wonder dat de vorm van de gedichten uit Ariel
minder hecht is dan die van de poëzie uit haar eerste bundel.
Velen hebben met instemming aangehaald wat Sylvia Plath zelf heeft gezegd over
haar latere poëzie:
I've been very excited by what I feel is the new breakthrough that came
with, say, Robert Lowell's Life Studies. This intense breakthrough into
very serious, very personal emotional experience, which I feel has been
partly taboo. Robert Lowell's poems about his experience in a mental
hospital, for example, interest me very much...
Men kan hier in de eerste plaats tegen inbrengen dat het materiaal van Lowells poëzie
altijd geweest is ‘very serious, very personal emotional experience’. Het is trouwens
een beschrijving die op vrijwel alle poëzie kan worden betrokken. Het verschil tussen
Lowells latere poëzie en de gedichten uit Lord Weary's
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Castle en The Mills of the Kavanaughs is voornamelijk een kwestie van vorm; de
vroegere zijn veel doorwrochter, geschreven in een stijl vol dubbelzinnigheid, vol
verborgen grapjes.
Het is best mogelijk dat het lezen van Life Studies Sylvia Plath, en anderen, het
besef heeft bijgebracht dat het geen morele of artistieke zonde is om direct over ik
te schrijven, maar het is onzin om te stellen dat Lowell de doorbraak naar het meer
ongeremd emotionele heeft veroorzaakt. Lowell is gaan dichten in een lossere vorm
onder invloed van de Beats die Whitman, Pound en Williams als hun meesters
aanvaardden, een begrijpelijke reactie tegen wat de Beats bij voorkeur een
‘academisme’ in de poëzie noemden.
Nu is de toon waarop Lowell in zijn Life Studies spreekt over wat Sylvia Plath
taboe-onderwerpen noemt onvergelijkelijk veel rustiger dan die van de schrijfster
van Ariel. De gedichten uit Life Studies zijn overwogen, samenhangend; Lowell
schrijft als een genezene die terugziet op voorbije ervaring. Van afstand is bij Sylvia
Plath geen sprake. Zij observeert zelden: zij beleeft. In het gedicht Elm schrijft zij:
‘Now I break up in pieces that fly about like clubs.’ Op zwakke momenten is er bij
Lowell een bijna volledige afwezigheid van spanning. De zwakke gedichten uit Ariel
zijn zo schizofreen, zo overspannen, dat de privé ervaring de lezer niet bereikt. Hij
heeft dan het gênante gevoel toeschouwer te zijn, terwijl iemand achter tralies hem
iets duidelijk probeert te maken. In plaats van een beeld te geven van een chaotische
wereld wordt het gedicht zelf chaos.
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Haar poëzie is de tegenpool van die van Philip Larkin; tegenover haar wereld van
wanhoop is Larkins jachtterrein wanhopig gewoon. En wie zoekt naar
verwantschap-naar-de-geest zal het eerder vinden bij Lowells vroegere poëzie dan
in zijn Life Studies. Bij een gedicht als Rebellion uit Lord Weary's Castle bij
voorbeeld:
There was rebellion, father, when the mock
French windows slammed and you hove backward, rammed
Into your heirlooms, screens, a glass-cased clock,
The highboy quaking to its toes. You damned
My arm that cast your house upon your head
And broke the chimney flintlock on your skull.

Het gedicht is duister, vol half-besefte gevoelens, doortrokken van angst en haat,
heftig en schril. In Daddy, uit Ariel, overheerst eenzelfde toon van rebellie op leven
en dood, nauwelijks getemperd door het verlangen naar een hereniging. ‘Daddy, I
have had to kill you,’ zegt de dichteres. Ze maakt het beeld van de vader zo
afschrikwekkend mogelijk om zich later van haar liefde voor hem te kunnen
beschuldigen, bij wijze van zelfkastijding: ‘Every woman adores a Fascist,/The boot
in the face, the brute/Brute heart of a brute like you.’ Voor deze man, ‘the black man
who/Bit my pretty red heart in two’, wil ze sterven: ‘At twenty I tried to die.’
Haar geest transformeert de buitenwereld tot symptomen van haar ziekte.
Voorwerpen waarschuwen, verbijsteren haar. De zo onschuldig lijkende natuur
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geraakt tot een zelfstandig leven, vijandig en machtiger dan het hare. Poppies in
October eindigt:
O My God, what am I
That these late mouths should cry open
In a forest of frost, in a dawn of cornflowers.

In deze labiele samenhang hebben mensen vorm en kleur, het zijn verschijningen
die zich bewegen en ‘things with their hands’ doen, maar contact met hen is
onmogelijk. Een van de mooiste gedichten uit Ariel, The Bee Meeting, begint met
de klassieke vraag: ‘Who are these people at the bridge to meet me?’ Zoals altijd is
er een redelijk antwoord, ontleend aan een redelijke wereld: ‘They are the villagers
- The rector, the midwife, the sexton, the agent for bees.’ Daar lijkt niets tegen in te
brengen, maar haar poging om deze mensen te doorgronden of ze onschadelijk te
maken door ze te benoemen faalt; herkenning brengt veiligheid noch zekerheid.
Dadelijk is ze zich van een gevaarvolle tegenstelling bewust:
In my sleeveless summery dress I have no protection,
And they are all gloved and covered, why did nobody tell me?

Werkelijkheid, de werkelijkheid van mensen en de bijen waartegen een ‘normaal’
mens zich beschermt, en poëtisch beeld, zijn tot een eenheid vervlochten. Wanneer
de dorpelingen haar de noodzakelijke bevei-

Henk Romijn Meijer, Naakt twaalfuurtje

89
liging geven klinkt er angst door in de stem waarmee ze zegt: ‘They are making me
one of them.’ Daarmee ontkennen ze immers haar recht op een privé-realiteit en
dringen ze hun op niets gebaseerde zekerheid aan haar op.
Een werkelijkheid die, zoals bijna elke situatie in deze poëzie, te maken heeft met
ziekte. Het gedicht gaat verder:
Is it the hawthorn that smells so sick?
The barren body of hawthorn, etherizing its children.
Is it some operation that is taking place?

De realiteit dringt zich als angstdroom aan haar op:
I cannot run, I am rooted...

Tussen mensen, bijen, korven bestaat geen wezenlijk verschil. Ze is aan de bijen
verwant, want beiden worden ze in het nauw gedreven. De korf heeft een ‘mind’:
‘The mind of the hive thinks this is the end of everything.’
Wie geen jager is in dit leven wordt opgejaagd. Vandaar haar verzuchting, aan het
eind van de beproeving: ‘I am exhausted, I am exhausted-’ Ze heeft haar isolatie
tegen de indringers weten te beschermen en de kist die ze ziet, de onschuldige ‘bee
box’ heeft iets geruststellends, want zij kan hem associëren met haar dood:
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The villagers are untying their disguises, they are shaking hands.
Whose is that long white box in the grove, what have they accomplished, why am I cold.

In de handdruk bezegelen de jagers hun verbondenheid aan elkaar, een geheimzinnig
ritueel dat haar isolatie bevestigt.
Beminnelijk is de poëzie van Sylvia Plath nooit geweest. Ook toen het thema van
‘I am thirty’, met al de bijgedachten van het naderend einde, nog niet aan de orde
was en ze nog niet zo hevig werd geobsedeerd door ziekte, verval, dood, toonde ze
een voorkeur voor het macabere. In The Colossus laat ze iemand zelfmoord plegen
tegen een lege achtergrond, de barheid van een Amerikaans landschap: ‘Behind him
the hotdogs split and drizzled/On the public grills, and the ochrous salt flats,/Gas
tanks, factory stacks-that landscape/Of imperfections his bowels were part of-/Rippled
and pulsed in the glassy updraft.’ Elk mild woord zou een valse schijn van
bescherming in het leven roepen: ‘No pit of shadow to crawl into,/And his blood
beating the old tattoo/I am, I am, I am.’ De mokerslagen van Lowells vroege poëzie
laten hun echo horen. In The Burnt-out Spa manifesteert de ruïne van haar innerlijk
zich in de restanten van een romantisch monument van schijn-genezing, verjaarde
en verdachte feestelijkheid. Het is ‘A monster of wood and rusty teeth’ dat een
morbide aantrekkingskracht op haar uitoefent: ‘I pick and pry like a doctor
or/Archaelogist among/Iron entrails,...’
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Woorden die op verwonden duiden komen veelvuldig voor in de laatste gedichten.
Ze zijn gekozen om hun hardheid: snijdend en meedogenloos (scorch, the scald scar
of water, enz.) en slechts een enkele maal staat er een verzachtend beeld tegenover
(bijv. poultice). Ze helpen mee om een wereld te bouwen die, hoe verschrikkelijk
hij ook is, in elk geval als werkelijkheid kan worden erkend.
‘Red staat, in een of ander verband, op bijna elke bladzij van Ariel. Een enkele
keer is het rood mooi, zoals in Letter in November: “... I am so stupidly happy,/My
Wellingtons/Squelching and quelching through the beautiful red.” Deze momenten
zijn schaars; meestal verbinden de gedichten rood met bloed, vlees (“I am red meat”:
prooi voor de condor), vuur en vlammen.
Tulips, dat ik een van de mooiste gedichten vind die ze geschreven heeft, is
doorgloeid van dit vijandige rood. Het gedicht is gebouwd op het contrast roodwit
dat dadelijk in de eerste regel wordt gesteld: ‘The tulips are too excitable, it is winter
here.’ Het wit van de ziekenkamer is identiek met de vredigheid die door het rood
wordt verstoord.
De eerste alinea gaat verder:
Look how white everything is, how quiet, how snowed-in.
I am learning peacefulness, lying by myself quietly
As the light lies on these white walls, this bed, these hands.
I am nobody; I have nothing to do with explosions.

Dan volgt een in alle details doorleefde beschrijving van haar rusttoestand, helder
en hard, zonder de gefor-
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ceerdheid die haar gedichten soms ontsiert. Ze ontwikkelt haar beelden in plaats van
ze uit te storten als een zak graan: ‘My body is a pebble to them, they tend it as
water/Tends to the pebbles it must run over, smoothing them gently.’ Ze heeft een
reiniging ondergaan: ‘I am a nun now, I have never been so pure.’
De bloemen komen ongevraagd: ‘I didn't want any flowers, I only wanted/To lie
with my hands turned up and be utterly empty.’ Maar in de strijd tussen het rood en
het wit die zich geheel aan haar controle onttrekt blijkt de vrede te broos om stand
te houden:
The tulips are too red in the first place, they hurt me.
Even through the gift paper I could hear them breathe
Lightly, through their white swaddlings, like an awful baby.
Their redness talks to my wound, it corresponds.

Het rood, dat zij onderging als een verstikkende aanwezigheid (‘The vivid tulips eat
my oxygen.’) blijkt nu een wezenlijk deel van haarzelf te zijn; ze herkent het: het
wijst naar het centrum, het hart, het bloed dat haar in leven houdt. Wit is illusie. ‘The
tulips should be behind bars like dangerous animals’, schrijft ze, wetend dat het een
droom is die niet in vervulling zal gaan.
Door het contrast binnen het gedicht en de helderheid waarmee de tegenstelling
zich geleidelijk ontplooit komt de tragiek van haar situatie veel genuanceerder tot
uitdrukking dan in de gedichten die alleen een gesyncopeerd, soms hortend
verwoorden van haar wanhoop zijn.

Henk Romijn Meijer, Naakt twaalfuurtje

93
In een artikel in The Critical Quarterly (Vol. VII, 2) zeggen C.B. Cox en A.R. Jones
naar aanleiding van het gedicht Daddy:
The poem is a terrifyingly intimate portrait, but it achieves something
much more than the expression of a personal and despairing grief. The
poem is committed to the view that this ethos of love/brutality is the
dominant historical ethos of the last thirty years. The tortured mind of the
heroine reflects the tortured mind of our age.
Het impliciete waardeoordeel werpt een slagschaduw over het merendeel van deze
gedichten die Cox en Jones ‘the most surprising poetry to be written within the last
three years’ noemen-wat op zichzelf verrassend weinig zegt. Daddy en Getting There
zijn, wat mij betreft, de enige gedichten waarmee de criticus zijn krachttoer tamelijk
straffeloos kan verrichten.
‘The poem is more than a personal statement for by extending itself through
historical images it defines the age as schizophrenic...’ zeggen Cox en Jones. Deze
zo zelfbewust gedane uitspraak klinkt onheilspellend in mijn oren. Standaardisatie
van oordeel, soms als verdienste aangeprezen, is altijd een gevaar dat kritische scholen
aankleeft. In dit geval, zoals in aanverwante gevallen, werkt het in de Angelsaksische
kritiek zo populaire metafysische idee van wat grootheid is in poëzie remmend op
de waardering: het verduistert het werk meer dan dat het een bijdrage levert tot begrip.
Cox en Jones, waarschijnlijk grootgebracht bij de poëzie van T.S. Eliot, te oordelen
naar de wijze waar-
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op zij The Waste Land er met de haren bij slepen, hebben gezocht en gevonden, en
voor hun incidentele, dubieuze ontdekking maken zij krampachtig een dogmatische
propaganda. Eliot werkte zeer bewust naar een uitbreiding van betekenis in de geest
die Cox en Jones voor een bewijs van grootheid houden, maar in het werk van Sylvia
Plath zijn geen overtuigende aanwijzingen dat dit soort ‘significantie’, om dat
stuitende woord maar eens te gebruiken, haar belangstelling had. Het komt me voor
dat een criticus die haar in zijn ijver verheft tot een schrijfster die vanuit haar ziekte
een diagnose stelt van de tijd, of haar gestoord-zijn ziet als een afspiegeling van een
heersende chaos, een verkeerd accent legt waardoor haar werkelijke waarde verborgen
blijft. Het moet me hierbij van het hart dat, wanneer Cox en Jones gelijk zouden
hebben, de diagnose, hoe verschrikkelijk hij ook is, weinig opzien meer kan baren.
De nadruk in dit stuk is wat sterk op het element van ziekte in haar werk gevallen.
Het was nauwelijks te vermijden. Toch staan er ook in haar laatste bundel, naast zeer
sinistere gedichten als The Applicant, Lady Lazerus, A Birthday Present en gedichten
die opvallen door een grootogige geëxalteerdheid, onrust, een gejaagd ritme, enkele
waarin nog een sterk en levendig bewustzijn van de wereld buiten haarzelf overheerst,
soms gepaard, zoals in Balloons, aan een persoonlijke, grillige humor.
Balloons geeft onmiddellijk een indruk welk een schitterend talent er door haar
dood verloren is gegaan:
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Since Christmas they have lived with us,
Guileless and clear,
Oval soul-animals,
Taking up half the space,
Moving and rubbing on the silk
Invisible airdrifts,
Giving a shriek and pop
When attacked, then scooting to rest, barely trembling.

Omdat de kinderen met de ballonnen spelen is het eind rampzalig: een ramp die in
enkele woorden met superieure ironie wordt opgeroepen:
Seeming to see
A funny pink world he might eat on the other side of it,
He bites,
Then sits
Back, fat jug
Contemplating a world clear as water,
A red
Shred in his little fist.

Het is mijn mening dat het vermogen om het onopvallende op te merken en het in
woorden een eigen, uniek, ritmisch dansend leven te doen leiden een groter aanwijzing
is van het talent van een dichter dan de evidentie van een wijdse kosmische ambitie.
De keuze uit het nagelaten werk zal geen gemakkelijke zijn geweest en het is goed
dat bij de keuze niet
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uitsluitend op perfectie is gelet. De niet volkomen gerealiseerde gedichten zijn de
prijs die de dichter betaalt voor de enkele hoogtepunten en zelfs wanneer er
overeenstemming mogelijk zou zijn over wat wel en wat niet afgerond is zou het
achterhouden van het onvolmaakte de literatuur verarmen. Een waarschuwing komt
in gedachten. ‘Perfection is terrible, it cannot have children,’ schrijft Sylvia Plath in
The Munich Mannequins. Wanneer haar door een sterke verbeelding gevoede felheid
zijn doel treft ontstaan gedichten waarvan de symbolen hechte wortels hebben in de
werkelijkheid, haar werkelijkheid, een poëzie die lang blijft naklinken:
Axes
After whose stroke the wood rings,
And the echoes!
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Per slot van rekening
Mensen zijn wezens die elkaar met bepaalde verwachtingen tegemoet treden. Ze
kunnen naar elkaar kijken en luisteren, eikaars gedachten kunnen ze hoogstens raden.
Wie een beeld van het verloop van een vriendschap geven wil kan zich dan ook geen
commentaar veroorloven: zelfs de in dramatische vorm gegoten binnengedachten
van een of meer van de vrienden zouden de lezer in een bevoorrechte positie plaatsen
door hem meer kennis te verschaffen dan de vrienden van elkaar bezitten.
Objectiviteit is een fictie, want iemand, een mens, moet het verslag uitbrengen,
maar een drang naar waarheid, de wil om leugens over zichzelf en anderen tot elke
menselijke prijs te vermijden, moet J.J. Voskuil ertoe hebben gebracht om zijn boek
Bij nader inzien te schrijven als een reeks gedramatiseerde episodes waarin de
karakters hun rol vervullen over een periode van zeven jaar, een techniek waardoor
men bij het lezen voortdurend wordt gedwongen om te denken over de mensen die
in het boek optreden, conclusies te trekken uit hun woorden en gedrag en de
vriendschap actief mee
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te beleven. Wie tot dit soort lezen niet bereid of in staat is zal aan Voskuils 1200
bladzijden, die als kroniek van het denken onder naoorlogse studenten al van belang
en bij tijden bijzonder vermakelijk zijn, geen gemakkelijke dagtaak hebben.
Bij nader inzien begint met een aankomst: een voor een arriveren de studenten in
Amsterdam, de ‘grote stad’, Maarten Koning, Hans Gerritsen, Klaas de Ruiter, Flap
Hupperts, Paul Dehoes - neerlandici, overtuigde ‘nihilisten’ die zichzelf zonder veel
uitstel gaan zien als het intellect en het artistiek genie van de toekomst en elkaar tot
vriend kiezen om redenen waarvan ze zichzelf nog niet bewust zijn. Gedurende de
zeven jaar voltrekt hun rijpwordingsproces zich met horten en stoten. Langzaam
beginnen ze elkaar te doorzien en te beseffen dat er achter meningen en uitspraken
psychologische motieven liggen.
Hoewel de kring van karakters breder wordt, komt de verhouding tussen Paul en
Maarten steeds meer in het middelpunt te staan en in de principiële strijd die zij gaan
voeren worden hun karakters tot in kleine details verwezenlijkt. Vóór deze
krachtmeting begint leest Maarten aan Klaas een prachtig, woest romantisch verhaal
van zijn hand voor. Het heet Lichter dan een zeepbel, het gaat over ridders en het
blijkt in het verloop van het boek een sterk symbolische betekenis te hebben. De
ik-figuur is de ‘door niemand begrepen hooghartige dromer’ die zich afwendt van
de tournooien van zijn vader de koning (Maarten Koning!) en zich met zijn vrienden
terugtrekt: ‘Ik bind mijn paard bij de andere en loop naar het gazon, waar vier edelen
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liggen te rusten, en ik weet dat ik onder vrienden ben, zoals men die een enkele maal
in het leven ontmoet.’ Klaas' commentaar op dit hooggestemde proza is: ‘Ik vind het
verdomd zuiver.’
Paul is bij zijn aankomst de snelste en de intelligentste. Hij verbluft de anderen
met zijn onvermoeibare praten, weet ze van zijn genialiteit te overtuigen en in zijn
zucht naar een gehoor slaagt hij er allereerst in om Hans aan zich te onderwerpen.
Zodra Hans voor hem onbruikbaar geworden is stoot hij hem van zich af, maar niet
voordat hij Maarten aan zich heeft gebonden.
Tegenover Maartens ‘zuiverheid’ stelt Paul zijn wereldwijze ervaring die later
voornamelijk op fantasie blijkt te berusten en aan literatuur te zijn ontleend. Maarten
voelt niet dadelijk sympathie voor Paul, maar hij is onder de indruk van zijn
beweeglijke geest en interesseert zich voor hem als de vriend van zijn vrienden.
Beiden hebben een sterke geldingsdrang, ze komen als concurrenten tegenover elkaar
te staan. Maarten verzet zich van het begin af tegen Pauls getheoretiseer, wat hem
er dikwijls toe brengt om het tegenovergestelde te beweren van wat hij meent. Slechts
geleidelijk wordt het hem duidelijk dat voor Paul een theorie theorie blijft, terwijl
voor Maarten een theorie een mogelijkheid inhoudt om iets van het leven te begrijpen.
Terwijl Maarten naar vrienden zoekt, zijn Pauls ideeën over vriendschap en de Grote
Ene ongewijzigd van Du Perron overgenomen.
De eerste heftige ruzie ontstaat wanneer Paul Maarten ertoe beweegt om samen
een roman in brieven te beginnen waarvoor Maarten de eerste brief moet schrij-
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ven en die verder moet verlopen volgens de voorschriften van Paul. Maarten saboteert
het plan door Paul een spottende brief te sturen waarop Paul een uitbarsting krijgt
van machteloze, kleinzielige woede.
Hoewel Klaas ook door Paul wordt geïmponeerd, blijft hij onafhankelijk. Doordat
hij de uitspraken van zijn vrienden letterlijk opvat en letterlijk onthoudt, brengt hij
Paul vaak in verlegenheid en wordt hij steeds meer het geweten van het boek.
Voskuil concentreert zich op de psychologie van zijn figuren. Elke dramatische
situatie brengt een bepaald aspect van iemands karakter aan het licht. Pas later beseft
men dat deze situaties elkaar steeds van commentaar voorzien. Zo vertelt Flap bijv.
op blz. 234 dat hij een brief van zijn vroegere vriendin Bineke heeft gehad. Maarten
komt dan tot de uitspraak: ‘Als een verhouding in gevaar gebracht kan worden, deugt
hij niet.’ Hij denkt dus louter in morele termen, absoluut. In een discussie tussen
Maarten en zijn vrouw Nicolien (blz. 1016) over geremd-zijn volgt het ‘rijm’ op
deze episode. Maarten denkt dan psychologisch, hij zoekt naar een motivering voor
zijn gedrag tegenover Nicolien die zuiver ‘instinctief’ moreel blijft reageren:
‘Waarom heb je Flap gisteravond dan niet op zijn gezicht geslagen?’
onderbrak ze hem. ‘Toen hij zei dat je alleen maar niet met anderen naar
bed gaat omdat je te geremd bent? Je zei zelfs dat hij gelijk had! Als een
meid zich maar aanbiedt, he?’ Ze waren op de hoek van de Herengracht
en de Amstel gekomen en sloegen uit gewoonte rechtsaf. De hemel was
stralend blauw geworden. Het water schitterde.
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‘Natuurlijk heeft hij gelijk,’ zei hij boos. ‘Waarom anders? Omdat ik
gereformeerd ben soms?’ Ze klemde haar kaken op elkaar en gaf een ruk
aan zijn arm. ‘Omdat je niet wil!’ zei ze, bijna zonder haar lippen van
elkaar te doen. Hij haalde zijn schouders op. ‘En waarom wil ik niet?
Omdat ik van zo'n meid zou kotsen. En waarom zou ik ervan kotsen?’ Hij
begon steeds harder en sneller te praten. ‘Omdat ik te geremd ben! En
waarom ben ik te geremd? God weet het, maar ik ben het.’
‘Zak!’ zei ze vol minachting. ‘Grote zak!’
Het is een grotesk gesprek dat, zoals het behoort, de standpunten geen stap dichter
tot elkaar brengt - een ontlading die het bestaan weer een poosje draaglijk maakt. De
groeiende onzekerheid is kenschetsend voor Maartens karakter; men kan misschien
zeggen dat Maartens weifelen toeneemt naarmate hij zijn vrienden beter leert kennen
en dat het boek met evenveel recht Na lange aarzeling had kunnen heten. ‘Als ik
Nicolien trouw ben, is dat een bewijs, geen lafheid,’ zegt Maarten ergens, maar later
weet hij niet meer of hij laf of dapper is. Het nadenken over de ‘vrienden’ is een
activiteit waarin Maarten zichzelf hoopt te leren kennen. ‘Someone said: “There are
two persons whom I have not thought deeply about. That is the proof of my love for
them”,’ schrijft Nietzsche. In Bij nader inzien is het alleen Nicolien die overblijft;
ze is dan ook als karakter sterk op de achtergrond gehouden.
Een ander voorbeeld van zulk ‘rijm’ dat de plaats inneemt van het traditionele
plot: Op een gegeven moment weigert Maarten om brood te kopen bij een
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bepaalde bakker omdat hij de man een patser (blz. 177) vindt. ‘Als ze maar lekker
brood hebben,’ zegt de minder puriteinse Flap, waarop Maarten beslist: ‘Die van mij
heeft lekker brood.’ Verderop in het boek (blz. 401) klaagt Maarten tegen zijn vader:
‘Die tabak van jou is altijd te zwaar.’ Zijn vader antwoordt: ‘Deze is lekker,’ en dat
is dan een van de momenten waarop men beseft hoezeer Paul gelijk heeft wanneer
hij het heeft over Maartens vaderbinding.
Tegenover Paul de Prater staat in het boek Henriette de Zwijgster, een van de
moeilijkste en boeiendste figuren, die dicht bij de zelfmoord komt waar Paul zijn
mond zo vol van heeft, en die Paul probeert in te palmen wanneer Maarten zich niet
ondergeschikt aan hem laat maken. Het is een verdienste van Voskuil dat hij een
karakter werkelijk intelligent weet te maken en scherpzinnige dingen kan laten zeggen,
terwijl men de meeste schrijvers in dit opzicht maar op hun woord moet geloven.
Maarten is de romanticus van wie de verwachtingen van het leven aan het begin
van het boek zo hoog gespannen zijn dat zijn geschiedenis er wel een van
teleurstellingen moest worden. Dit blijkt nog eens in het gesprek met de neger Stanley
waarin Maarten het bestaan van rassentegenstellingen ontkent en Stanleys verhaal
over de vijf negers op zo'n manier terugvertelt dat het een samenvatting van Bij nader
inzien wordt. ‘En langzamerhand, als het gemeenschappelijke gevaar meer op de
achtergrond raakt, krijgen ze allemaal een eigen karakter. De tegenstellingen worden
belangrijk. Er komen verraders.’ Het verhaal onderstreept wat
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misschien het belangrijkste kenmerk is van het boek: dat het steeds weer naar zichzelf
verwijst, dat het zichzelf als enige uitweg ziet.
Dat Maarten ten slotte karakter en instinct verkiest boven ‘intelligentie’ wordt
gesuggereerd in de discussie over het college van professor Springvloed. Paul bestrijdt
Springvloed met Springvloeds wapens, door spitsvondig te redeneren en zo de zwakke
plekken in zijn betoog aan te tonen. Maartens kritiek is daarentegen een persoonlijke
aanval: hij veroordeelt de redenering omdat hij de mens veroordeelt die de redenering
voortbrengt. Daarmee is Paul door Maarten impliciet verworpen, maar Maarten
realiseert zich dat nog niet.
Hoewel elke situatie in het boek concreet is en er nooit eerst aan het symbool, dan
aan de situatie is gedacht, krijgen allerlei incidenten in hun verband een sterk
symbolische werking. Wanneer Maarten plotseling landveroveren wil spelen met
Flap, dringt hij hem ver terug, ‘maar door een fout in de spelregels zag hij geen kans
hem volledig te vernietigen’. Dit sluit dan weer aan bij blz. 835 waar Maarten
voorleest uit zijn dagboek waarin hij over Paul en Henriette heeft geschreven: ‘Hun
voorkeur voor maximes, puntige gedachten, intelligente redeneringen blijft voor mij
een onbegrijpelijk en onnodig spel, gewend als ik ben te drijven op mijn weemoed
en ook doordat ik de spelregels maar nooit onder de knie kan krijgen.’ Aan het begin
van het boek beklimt Maarten een trap, aan het eind gaat hij een trap af. En het feest
dat de slotscène van het boek vormt is met betekenis geladen. Het is een chaotisch
drinkgelag dat een ironisch contrast
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vormt met het eerste studentenfeest, het ‘jonge’ feest dat gevierd wordt door nog
min of meer schuchtere idealisten. ‘Vriendschappen vallen met de twijfel aan aan
vrienden toegedachte capaciteiten’, heeft Maarten meedogenloos in zijn dagboek
geschreven, een uitspraak die zich onvermijdelijk evenzeer tegen hemzelf richt als
tegen de anderen. Deze laatste bladzijden, een grimmige afrekening met wat er aan
vrienden is overgebleven, geschreven in een proza dat trilt van ingehouden woede,
kan men dan ook zien als een bekennen van verlies en eigen zwakte. Na een volstrekt
zinledig gesprek over de kunst met een dronken schilder, wordt Maarten door Flap
met onverholen plezier meegenomen naar een divan waarop Paul over een onbekende
vrouw ligt, ‘het varken’. Flap denkt dat Maarten ‘zich rot zal lachen’, maar Maarten
lacht niet. Hij gaat ergens apart zitten, zoals hij dat wel meer doet in het boek. Dan
rukt hij de franje van zijn stoel, verscheurt het gedicht dat Flap voor David heeft
geschreven, want het versje is een bevestiging van de ‘gemakkelijke’ vriendschap
tussen Flap en David die volgens Maarten geen bestaansrecht heeft; hij trapt zijn
glas, symbool van verbroedering, tot gruis en zijn naar buiten kijken drukt zijn
verlangen uit naar een absolute breuk. Met een gebiedend, autoritair gebaar haalt
Maarten Nicolien uit het rumoer (blz. 1207):
Een beetje angstig liep ze voor hem uit de lange trap af naar beneden. Hij
hield zich stevig vast aan de leuning en keek naar zijn voeten bij iedere
tree. Het was dood hout waarop ze liepen. Het kloste.
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En even verder:
Op de toppen van de daken kwam het eerste zonlicht. Bij de brug over de
Leidsegracht bleven ze staan. Maarten pakte de leuning vast om zich in
evenwicht te houden en keek mismoedig om zich heen, terwijl Nicolien op
hem wachtte. Hij liet de leuning los, streek zijn haar weg van zijn
voorhoofd, wankelde even, maar richtte zich met inspanning op.
Dan klinkt er in de harde stemmen van de schoolklas, ‘een groepje vroege fietsers’,
een echo door van alles dat hij verloren heeft; het zijn klanken die voor hem nu even
weinig betekenen als de stemmen van wie zijn vrienden waren.
‘Je mag alles over jezelf zeggen. Het gaat er juist om dat je precies vaststelt wat
je waard bent, dan weet je tenminste waar je mee werkt,’ legt Maarten in het begin
van het boek met een werkelijk verbluffend optimisme aan Nicolien uit. En zodra je
iets dergelijks ‘precies’ hebt vastgesteld, lijkt het boek te zeggen, zit je met een
formule en die formule heeft een tegendeel dat ongeveer zo waar is als de Waarheid.
De spelregels laten zich niet betrappen.
De schrijver van Bij nader inzien is een ‘ouderwetse’ moralist die vaak
bovenmenselijk strenge maatstaven aanlegt, zijn karakters in een bokkige, van elke
overtollige sier ontdane stijl op papier brengt en zichzelf en anderen weinig vergeeft.
De menselijke slechtheid laat hem niet met rust; eerst kan hij er niet in geloven,
daarna kan hij het idee niet aanvaarden en werkt de gedachte eraan verlammend op
zijn handelen. Aan het
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eind van het boek deelt Maartens geschoktheid zich aan de lezer mee en maakt een
gevoel van ontreddering zich van hem meester.
Het is niet gemakkelijk om te zeggen wat Voskuil, of Maarten, die steeds
analytischer gaat denken en zich steeds verder voor ervaring afsluit, tegenover al het
slechts wil stellen, maar zeker is voor mij dat hij een obsederend boek geschreven
heeft dat niet licht vergeten zal worden door wie maar enigszins gelijk gestemd is.

Naschrift
‘de kritiek moet controleerbaar zijn vanuit de tekst.’ Kees Fens
Binnen de gevestigde chaos van ongunstige beoordelingen van Bij nader inzien specimina van wat Kees Fens eens zo frappant karakteriseerde als ‘het zeer moeilijke
genre der negatieve kritiek’ - blies Kees Fens, toch nauwelijks een uitbundig criticus,
een onweerstaanbaar komische noot. Onder de geheimzinnige titel ‘Vorm als bewijs
van de inhoud’ besprak Kees Fens Bij nader inzien met geestdodende degelijkheid
in de Tijd-Maasbode van 31 aug. 1963.
Zijn vier kolommen beginnen als volgt:
Op bladzijde 1025 van het 1200 bladzijden tellende boek ‘Bij nader inzien’,
waarmee J.J. Voskuil debuteert, staat het volgende zinnetje: ‘Dan zullen
jullie elkaar nog wel
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eens zien,’ dacht hij (Maarten), terwijl hij zich naar voren hoog om de
lucifers te pakken'. Men kan dit een normale romanzin noemen; het is
gewoon, dat een schrijver weet wat zijn figuren denken. (...) In het boek
van J.J. Voskuil springt dit zinnetje er uit. Had er gestaan ‘zei hij’, dan
zou dat geheel volgens de opzet van het hoek zijn geweest. Enz. enz.
‘Het zal duidelijk zijn, waarom het geciteerde zinnetje een unicum is in Bij nader
inzien, rondt Kees Fens zijn nogal langdurige inleiding af, waarin hij en passant kans
ziet tot een enkele rake uitspraak te geraken (“Wat iemand zegt, is hoorbaar, is
waarneembaar”), en daarna zet Kees Fens nog eens uitvoerig uiteen waarom het
geciteerde zinnetje een unicum is in Bij nader inzien. “Denken,” zegt Fens, “is iets
dat door de schrijver alleen aan Maarten wordt toegestaan in deze roman,” m.a.w.
Voskuils objectiviteit is slechts schijn. En aan dit “denken” hangt Kees Fens zijn
bewijs op, het bewijs dat Bij nader inzien mislukt is als “kunstwerk” - dat brokstuk
zure appel dat Kees Fens bij zijn geboorte in de keel is blijven steken.
Het merkwaardige is nu dat ik op mijn speurtocht door het boek een aantal verwante
unica heb aangetroffen waarvan een enkele het vermelden waard is.
Ik las 1025-207=818 bladzijden eerder dan het ‘geciteerde zinnetje’ de volgende
dialoog:
‘Hoe reageerde ze op die ontmaagding?’ (vroeg Paul)
‘Gewoon,’ antwoordde Hans vaag.
‘Geen postcoïtus?’ informeerde Paul.
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‘Ik geloof het niet,’ zei Hans.
‘Met dat calvinistisch verleden moet ze anders een olifant van een
schuldgevoel hebben gehad,’ dacht Paul.
Hoe nu? Denkt Paul? Zijn Paul en Maarten dus toch in alle opzichten gelijkwaardige
partners? Misschien, maar we blijven zitten met het specifiek literaire probleem, dat
Hans op Pauls denken reageert: hij haalt zijn schouders op en zegt: ‘Ik weet het niet,
hoor’ - en dat, terwijl er in het boek geen enkele aanwijzing is dat Hans gedachten
lezen kan! Op de volgende bladzij, 208 dus, staat er weer iets dergelijks te lezen:
‘Hij (Hans) zal zich rot schrikken,’ dacht Flap.
Op grond van deze en dergelijke plaatsen waag ik het te veronderstellen dat Kees
Fens zich heeft vergist en dat het ‘denken’ geluid geeft, dat het m.a.w. hoorbaar,
waarneembaar is, en dat het woord hier wordt gebruikt in de respectabele betekenis
van ‘menen’ of ‘veronderstellen’, een mogelijkheid die Kees Fens blijkbaar op zijn
objectieve pad niet tegen gekomen is.
Opvallend is verder in dit zichzelf tegensprekende en kreupel voortbazelende stuk
dat het een wel zeer weinig literaire scheldtirade aan het adres van Paul Dehoes bevat,
‘een literaire Tartuffe, een fraseur, een poseur en etaleur, wiens standpunten even
wisselvallig zijn als zijn eigenliefde groot is, enz.’ Wist men niet hoe vastberaden
en plichtsgetrouw Kees Fens zich onder alle omstandigheden vastbijt in de tekst en
niets dan de tekst, dan zou men zich er gemakkelijk toe laten overhalen te denken
aan een onartistiek vooroor-
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deel ten opzichte van de figuur van Paul Dehoes. Gelukkig bestaat tot dit laatste in
werkelijkheid geen enkele aanleiding.
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De priesters van Powers
Er moet over Morte d'Urban van de Amerikaanse schrijver J.F. Powers een levendige
academische discussie te voeren zijn met in het brandpunt de vraag: is dit een roman?
Of is het misschien een bundel verhalen handelend over eenzelfde groep karakters?
Men ziet de begerige deelnemers voor zich, luistert naar het wikken en wegen van
kenmerken, het gerinkel van termen, men voelt mee met het bedenkelijke gezicht
bij de ene definitie, het glunderend opkijken bij de andere... Wie hakt de knoop door?
In elk geval ondergaat de hoofdfiguur van Powers' roman - ik blijf het boek nu
maar onder voorzichtig voorbehoud zo noemen -, pater Urban, van de weinig
welvarende Orde van St. Clement, een duidelijke ontwikkeling en draagt het boek
verder de kenmerken van de twee bundels verhalen, Prince of Darkness en The
Presence of Grace, die Powers voor Morte d'Urban had gepubliceerd en die hem
een zekere reputatie hadden gebracht. Enkele episodes uit het boek waren eerder als
afzonderlijk verhaal in tijdschriften opgenomen. Een pijnlijke precisie van uitdrukking,
aandacht
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voor het kleinste detail, zuinigheid met woorden, - dit zijn de middelen waarmee de
langzaam schrijvende Powers zijn satirische kijk op de mensen, op de priesters die
in het boek een hoofdrol vervullen en de rijk geworden provinciaalse Amerikanen
die pater Urban op zijn pad vindt, concrete vorm geeft.
Het verhaal begint wanneer pater Urban plotseling door zijn superieur uit Chicago
wordt overgeplaatst naar het afgrijselijke Duesterhaus, in Minnesota. Pater Wilfrid
voert het commando in een huis dat in staat van verval door een zekere mevrouw
Thwaites aan de kerk is geschonken. Met hem en pater Jack, auteur van brochure
‘Danger Ahead’, bewerker van Morte d'Arthur als ‘Sir Launcelot and the Catholic
Knights of the Round Table’ voor kinderen, waarop de titel een variatie is en waarin
ironische parallellen met Morte d'Urban aanwezig zijn, moet pater Urban meewerken
aan het uitzichtsloze geknoei tot verfraaiing van het toekomstig retraitehuis.
Pater Urban is intelligent, een vermaard spreker, een handig tacticus en een
bekwaam psycholoog die elke situatie in zijn voordeel om weet te zetten. Hier in
Duesterhaus blijven zijn gaven ongebruikt en leert hij de vernedering kennen te
moeten samenwerken met een kortzichtige domoor (Wilfrid) en een simpele ziel
(Jack). Dit thema keert bij Powers steeds terug: het individu dat gevangen is in een
situatie die het hem onmogelijk maakt om zijn krachten te ontwikkelen. Het is een
situatie die aan Joyce doet denken, zoals ook de stijl, of, liever gezegd, Powers'
houding tegenover stijl, aan Joyce herinnert. Dat gevangen-zijn gaat
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onvermijdelijk samen met een verspilling van talent.
Allerlei factoren kunnen een rol hebben gespeeld bij de overplaatsing van pater
Urban, jaloezie misschien, incompetentie - pater Urban maakt geen geheim van wat
hij vindt van de doeltreffendheid van de organisatie van zijn kerk, die heet te zijn
‘second only to Standard Oil’ - of de overtuiging bij zijn superieur dat een geestelijke
zich op deze aarde niet al te gelukkig mag voelen, maar de Hogere Wijsheid laat zich
niet door kritiek aantasten, en er blijft pater Urban niets dan te berusten.
Berusten in een hel van verveling. Er volgt dan een uitvoerige beschrijving van
het werk aan het huis, waarbij het kleinzielige karakter van pater Wilfrid en de
kinderlijke aard van pater Jack prachtig tot uitdrukking komen. De avonden zijn lang
in het slecht verwarmde, kolossale, verlaten huis en hebben een geheel eigen
meligheid. Het is niet gemakkelijk om een indruk te geven van de wijze waarop
Powers de lezer aan deze verveling blootstelt zonder een ogenblik vervelend te
worden.
Het effect is te danken aan twee factoren: de minitieuze aandacht die door de
schrijver besteed wordt aan futiele handelingen en voorvallen, en de opeenhoping
van zulke voorvallen. Het werkt op de lachspieren, maar er is ook onmiskenbaar een
sterk melancholieke ondertoon aanwezig. Een voorbeeld wil ik geven. Pater Jack en
pater Urban zijn, als gewoonhjk, aan het dammen. Pater Wilfrid heeft zich op een
van de talloze schommelstoelen waaronder het huis zucht achter zijn krant verborgen.
Pater Urban, die onveranderlijk verliest, laat zich iets over schaken ontvallen
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‘Chess is a very ancient game,’ Wilf informed them from his rocker.
Father Urban glanced over in Wilf's direction and sniffed. The pity was
that a remark like that was actually meant to be instructive. It showed
what Wilf thought of them.
‘I've never played it either,’ Jack said to Father Urban. ‘But I'm surprised
you haven't.’
‘No, I never have - and I don't intend to,’ said Father Urban, just in case.
‘Well, we don't have a board,’ Jack said, as if to reassure him. Jack seemed
to know that he was regarded as a nuisance when it came to checkers, and
obviously didn't wish to be, but he couldn't help it. He loved the game.
From the other side of the newspaper, Wilf said, ‘Your board's the same,
but your counters are different.’
‘Is that so?’ said Father Urban.
‘Altogether different. It's a different game.’
En dan is pater Wilfrids ernst nog heilig vergeleken bij zijn humor.
Een enkele maal krijgt pater Urban gelegenheid om zich aan het gezelschap van
Wilfrid en Jack te onttrekken. Hij treedt ergens als vervanger op en deze passages
hebben de functie Urbans kwaliteiten als geestelijke aan te tonen. Zodra pater Urban
in een parochie kan werken leeft hij op en de mensen, katholiek en niet katholiek,
mogen hem. Na verloop van tijd ziet hij ook kans om in Duesterhaus verbeteringen
aan te brengen van heel andere orde dan die van Wilfrid. Voortdurend worden een
ruime visie en bekrompenheid tegenover elkaar gesteld: pater Urban tegenover pater
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Wilfrid die denkt in termen van nieuw behang en opnieuw geverfde muren.
Van de karakters waar pater Urban voortdurend mee te maken heeft is Billy
Cosgrove de belangrijkste, een schatrijke, vulgaire parvenu, die uit een vage
onzekerheid, of een vaag schuldgevoel, enorme cadeaus aan de paters, en sommen
geld aan de kerk geeft. De verhouding tussen pater Urban en Billy is labiel. Urban
houdt Billy te vriend en aanvaardt zijn gaven en sust zijn geweten met de vergoelijking
dat Billy in de grond niet kwaad is. Het kenmerkt pater Urbans relaties tot
niet-geestelijken: zij zijn opportunistisch en onpersoonlijk.
Zijn zakelijke mentaliteit brengt hem er ook toe om een bezoek af te leggen bij de
familie Zimmerman - Zims bier - en dit bezoek geeft Powers weer alle gelegenheid
om de vernederingen die pater Urban zich moet laten welgevallen te combineren
met een venijnige spot. Er ontstaat een gesprek over de diepere betekenis van de
gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Een moeilijke tekst, geeft pater Urban
toe. De mensen, Zimmermannen en visite, doen hartstochtelijke pogingen om zich
de situatie zakelijk en concreet voor te stellen. ‘Say you're a rich man,’ zegt iemand,
‘and I'm just somebody that works for you at the lumberyard, but I'm in your
bookkeeping department, and I go around to various people that owe you and your
firm money and I discount this bill so much and that one so much - I don't get it.’
Iemand anders zegt ten behoeve van pater Urban:

Henk Romijn Meijer, Naakt twaalfuurtje

115
‘Father Tom just skips it. “Every year,” he says, “I come to it and I just
skip it. It does more harm than good,” he says. “So I just skip it.”
‘Who's Father Tom?’ said Father Urban.
‘I think I've met him,’ said Mr. Studley, from his prone position.
‘Our pastor. He just skips it,’ said Mr. Shortcake.
‘What about the other fella that's going along with the other fella?’ said
Mr. Zimmerman. ‘He's just as bad as the other fella.’
Tot ver in het boek heeft de lezer de indruk dat Powers achter pater Urban staat,
ondanks diens menselijke gebreken. Maar tegen het eind van de roman vindt er een
soort inventaris-opruiming plaats. Billy's ware aard wordt in een gruwelijke scène
onthuld: hij is, in de grond, een zeer kwaadaardig man. Van de priesters is alleen
pater Urban min of meer overgebleven; de anderen zijn als het ware verpulverd onder
de spot van de scherp observerende Urban. Dan komt deze zelf aan de beurt. Powers
laat het vernietigend oordeel over hem vellen door een vrouw, een van de vrouwen
die zich het lot van de knappe Urban meer heeft aangetrokken dan hem lief is. Hij
stoot Sally, de getrouwde dochter van Mrs. Thwaites, van zich af en in haar woede
over de vernedering noemt ze hem ‘a trained operator’ en zegt ze: ‘and I don't think
you have a friend in the world.’ En pater Urban kan er niet een noemen.
Powers ironie is charmant en mild genoemd. Ik begrijp het niet. Powers uit zijn
kritiek op een gedempte
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toon, maar hij laat niets overeind staan. Pater Urban wordt ten slotte met een
ontmoedigd gebaar aan zijn lot overgelaten. Het begint met een partij golf. Powers
gebruikt het spel meer dan eens als symbool van machtsstrijd en er wordt op
gezinspeeld in het wapenschild op het titelblad met de spreuk: Be a winner. De
Bisschop, ‘a poor sport as well as a lousy golfer,’ brengt zijn golfmentor pater Feld
mee naar het nieuwe golfterrein van het retraitehuis om hem revanche te laten nemen
op pater Urban, die de Bisschop eens moeiteloos verslagen heeft. Pater Urban probeert
uit het verloop van de partij de toekomst af te lezen. Hij blijft aan de winnende hand,
totdat hij door een verdwaalde bal van de Bisschop buiten gevecht wordt gesteld,
met 'n harde, pijnlijke ironie, want het ongeluk ondermijnt zijnkrachten en wanneer
zijn krachten gebroken zijn volgt zijn benoeming tot provinciaal. We zien het oude
patroon: de beste dagen van pater Urban zijn voorbij, hij doetniets en maakt fouten
die niemand van hem verwacht had.
Pater Urban is een gedenkwaardig karakter te midden van gedenkwaardige
karakters. Powers' priesters zijn zeer menselijk, maar zij hebben niets van de leutige
goedzakken, van Don Camillo en wat er verder in het genre te koop is. Voor dit peil
is Powers te subtiel, te intelligent, te ernstig ook, want het is een boek met een morele
ruggegraat. Hoewel Powers onafgebroken spot schijnt hij een devoot katholiek te
zijn. Dit blijft onuitgesproken, als in het werk van Muriel Spark, maar het is
gemakkelijk te begrijpen dat iemand die met zoveel kritiek voor de dag durft te
komen en niettemin katholiek blijft devoot moet zijn. En de sa-
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tire geldt altijd het individu, nooit de religie. Men kan zich de priesters dan ook
gemakkelijk, in aangepaste kledij, in elke maatschappelijke structuur voorstellen,
waar een machtsstrijd de menselijke kleinzieligheid ongestoord doet opbloeien.
Elke kwaliteit brengt zijn eigen gebreken mee, en soms is Powers' techniek te
spitsvondig, zoals in hoofdstuk 3 en 15, waar hij een vergadering weergeeft in de
vorm van notulen, een truc waarmee behalve een variatie in het typografisch beeld
niet veel wordt gewonnen.
En Powers is geen schrijver voor dramatische gebeurtenissen, zij passen niet bij
zijn kijk op het leven, waarin de mensen kleine wezens zijn. De enkele keer dat hij
zich waagt aan dramatiek glijdt hij uit, zoals in de scène met Sally Thwaites, nadat
ze Urban voor ‘operator’ heeft uitgemaakt. Samen zijn ze naar het eilandje gevaren
dat aan Sally's moeder hoort. In het huis praten ze, drinken ze. Sally draait platen en
Urban heeft een mistige, zeer wereldse, materialistische dagdroom... een droom van
succes, Amerikaans succes, het goede leven. Later op de avond stelt Sally plotseling
voor om in het meer te gaan zwemmen. Urban is op zijn hoede, probeert haar te
kalmeren. Sally houdt aan, en als hij blijft weigeren kleedt ze zich voor zijn ogen
uit. ‘Try and stop me.’ Ze vaart alleen terug naar de wal en Urban is gedwongen om
te zwemmen. Het is een van de minst geslaagde scènes uit de roman. De
gebeurtenissen zijn niet ongeloofwaardig, maar Powers' stijl is te geremd, te timide
om het voorval tot leven te brengen.
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Powers' verhalen vallen uiteen in twee categorieën: verhalen over priesters en verhalen
over niet-priesters, zoals boksers, jazz musici, huisvrouwen, slechte mannen. Zolang
Powers de zwakheden van priesters aan de kaak stelt en ze tekent met hun kleine en
grote ergernissen is hij geestig met eenzelfde ondertoon van triestheid als in Morte
d'Urban. In sommige opzichten zijn deze verhalen duidelijke voorlopers van Morte
d'Urban; er is zelfs een verhaal over de Orde van St. Clement en we zien enkele
karakters optreden die ook in de roman een woordje meespreken. In de verhalen die
niet over geestelijken handelen komen de mensen minder tot leven en is de satire
minder scherp. Powers heeft hier ook de neiging tot een vrij gênante sentimentaliteit
en soms is het verhaal te gemakkelijk als een bewerkte anekdote herkenbaar.
Wanneer Powers over priesters schrijft gebeurt er iets met hem. Het is alsof hij
mensen alleen als priesters kan zien, en priesters alleen als mensen. Want zodra zijn
figuren zich kleden in hun onwereldse dracht komen hun menselijke eigenschappen
sterker aan het licht en dan wordt het lezen van Powers' proza een bijzondere
belevenis.
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Bij de dood van William Carlos Williams
1883-1963
Hij hield niet van Eliot en het was een slecht gekozen tijd om niet van Eliot te houden.
Kwaadwillende geesten zullen zonder moeite redenen te over vinden tot jaloezie. Ze
zullen Eliots vroege technische raffinement en zijn betrekkelijk vroege erkenning
stellen tegenover Williams langzame ontwikkeling en zijn late succes, waardoor hij
tot op late leeftijd nog moeite had om een uitgever te vinden. Ze zullen Eliot en
Williams meesmuilend tegen elkaar afwegen: Eliot de kosmopoliet, Williams de
provinciaal. En er zijn in Williams' brieven aanwijzingen dat hij bittere gevoelens
koesterde, omdat de mensen hem niet moesten of hem niet ernstig namen, en de
universiteiten hem negeerden. Tegenover een kast vol literatuur over The Waste Land
alleen stond een aantal artikelen over hem dat te tellen was op de vingers van de
linkerhand. Er zijn echter in Williams' brieven ook aanwijzingen, aanwijzingen te
over, dat hij zich nooit door gevoelens van bitterheid het leiden in zijn oordeel.
Kleinzieligheid was hem vreemd en hij verbaasde zich wanneer hij de eigenschap
in anderen aantrof. Maar het stond in de
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sterren geschreven dat Williams en Eliot, dominee Eliot, zoals hij hem ergens noemt,
niet voor elkaars bewondering of vermaak geboren waren. Eliot sprak met
karakteristieke hooghartigheid over Williams als ‘misschien van enig plaatselijk
belang’. En Williams vond het verschijnen van The Waste Land, met karakteristieke
directheid, een ramp. ‘It wiped out our world as if an atom bomb had been dropped
upon it and our brave sallies into the unknown were turned to dust,’ schreef hij erover
in zijn autobiografie. ‘Critically Eliot returned us to the classroom just at the moment
when I felt that we were on the point of an escape to matters closer to the essence of
a new art form itself - rooted in the locality which should give it fruit.’
De opmerking over locality raakt het principiële in de strijd tussen Eliot en
Williams. Voor Williams was Eliots vertrek uit Amerika een vlucht, het symbool
van verraad. Williams heeft zijn leven lang gevochten voor een plaatselijke kunst.
Hij schreef over zijn onmiddellijke omgeving, over zichzelf in aanraking met zijn
omgeving, de mensen uit de industriesteden aan de Hudson en de Passaic, Rutherford
en Paterson, waar hij als medicus werkte onder de arme Poolse en Italiaanse
immigranten. Hij geloofde in het universele belang van het plaatselijke. In een brief
aan Kay Boyle schreef hij: ‘...I have been watching speech in my own environment
from which I continually expect to discover whatever of new is being reflected about
the world.’ Het is een onthullende brief. ‘Everything we know is a local virtue -’
schreef hij haar, en het volgen-
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de klinkt als een credo: ‘I live where I live and acknowledge no lack of opportunity
because of that to be alert to facts, to the music of events, of words, of the speech of
people about me.’
Toch waag ik de veronderstelling dat zijn principiele bezwaren tegen Eliot niet
onoverkomelijk zouden zijn geweest, wanneer de gedachte aan de mens Eliot hem
niet zo'n weerzin had ingeboezemd. Williams was een ‘gewoon mens’, hij wilde niet
dat de mensen hem zagen als ‘de kunstenaar’. Wat moest zo iemand met Eliot die
voortdurend de Great Man of Letters was? Voor Williams was Eliot ill to contemplate.
Eliots anglicanisme deed hem rillen. ‘I don't know what it is, if I have not defined
it, about Eliot that is so slimy. It is the affectation of authority, an offensive leaking
from above so that the water is polluted wherever he appears in print.’ De wrijving
tussen beide persoonlijkheden komt misschien het best tot uitdrukking in een
sprekende anekdote, drie regels druk in Williams autobiografie: ‘T.S. Eliot had come
to Paris about then, appearing at the Dôme and other bars in top hat, cutaway, and
striped trousers. It was intended as a gesture of contempt and received just that.’ Dat
is in elk geval afdoende wraak op Eliots of local interest perhaps.
Williams was geen literair politicus, geen diplomaat. In zijn verhouding tot mensen
was hij op de man af en onvoorzichtig. Hij maakte geen vriendjes. Wel vrienden.
Wanneer hij iemand als vriend was gaan beschouwen duurde de vriendschap
doorgaans een mensenleeftijd.
De vriendschap met Ezra Pound begon in 1904,
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toen beiden aan de universiteit van Pennsylvanië studeerden. Williams schreef in die
dagen hooggestemde brieven. Zijn verwachting van het leven was hoog gespannen,
zo hoog dat in zijn latere brieven veelal een ondertoon van teleurstelling voelbaar
is. Aan zijn moeder schreef hij: ‘I never did and never will do a premeditated bad
deed in my life.’ Hij schaamde zich later een beetje over de toon van die brieven,
maar ze zijn vaak minder naïef dan hij zelf geloofde. Over zijn vriend Pound had hij
dadelijk na de kennismaking een scherp oordeel.
He, Pound, is a fine fellow; he is the essence of optimism and has a
cast-iron faith that is something to admire. (...) He is really a brilliant
thinker but delights in making himself exactly what he is not: a laughing
boor. His friends must be all patience in order to find him out and even
then you must not let him know it, for he will immediately put on some
artificial mood and be really unbearable.
Williams blijft Pound het levendigste, intelligentste en meest onverklaarbare wezen
vinden dat hij ooit heeft ontmoet, maar lang kon hij hem niet om zich heen verdragen,
en de herinnering aan sommige incidenten maakte Williams veel later nog
verontwaardigd. Beiden deden ze in hun studententijd aan schermen. Eens begroette
Pound Williams bij de deur met het voorstel om een partijtje te schermen met twee
wandelstokken van Pounds vader. Maar voordat ze goed en wel hun plaatsen hadden
ingenomen draafde Pound met uitgestoken wandelstok op Williams af en
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gaf hij hem een stoot met de punt boven zijn rechteroog. ‘He felt triumphant that he
had put the whole team of the University of Pennsylvania behind him with that single
stroke,’ schreef Williams in zijn autobiografie, en hij voegde eraan toe: zo'n vent
kun je niet vertrouwen. Pounds dichterlijke pose bleef hij onverdraaglijk vinden en
in zijn latere brieven ontzenuwde hij vaak de mythen die er om Pound waren ontstaan
en waaraan Pound ijverig had meegebouwd. Over de heroïsche woesteling en
romantische minnaar vertelde Williams: ‘He certainly was the most gingerly and
temperate young man in everything that I had an occasion to observe. If he ever got
under a gal's skirts it must have been mainly in his imagination. He did not drink.
(...) He liked to talk and bluster about.’
Toen Pound zijn vernuft ging gebruiken om de juistheid van zijn fascistische
voorkeuren te bewijzen luisterde Williams niet meer. ‘The man is sunk, in my opinion,
unless he can shake the fog of fascism out of his brain during the next few years,
which I seriously doubt that he can do. The logicality of fascist rationalization is
soon going to kill him.’
Uit Williams' brieven van na de oorlog krijgen we het trieste beeld van Pound in
St. Elizabeth's Hospital, Washington, het gesticht waar hij opgenomen was. Williams
bezocht hem daar zo vaak hij kon - een trouw aan de herinnering die zo'n grote rol
speelde in zijn leven. Hij bewonderde Pound weer om de wijze waarop hij zijn situatie
aanvaardde, zonder zelfbeklag. Hij bewonderde nog steeds zijn briljante geest en
zijn werkkracht, maar hij maakte zich geen illusies meer
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over hem. Het verbaasde hem dat de straf Pound blijkbaar zo weinig raakte. Pound
was dezelfde gebleven. ‘His mind has not budged a hair's breadth from his basic
position, he has entrenched himself more securely in it.’ Pound redeneerde nog steeds,
eindeloos. Zijn redenaties vermoeiden Williams. ‘What you say is quite true, but
what you forget, Ez, is that logical as your elucidations may be, logic, mere logic,
convinces no one.’ Ditmaal wist Pound niets te antwoorden, maar zodra Williams
hem alleen had gelaten schreef hij hem een van zijn gebruikelijke halve scheldbrieven.
Williams beantwoordde elke brief die hij kreeg. Er gaat veel tijd inzitten, klaagde
hij ergens, dat briefschrijven, maar: brieven zijn verdomd belangrijk in mijn leven.
En hij schreef Pound wat hij van hem dacht. Pound mocht een genie zijn, hij was
ook een stommeling. Hij schold Pound woedend uit, maar er was nu een sterke
ondertoon van melancholie in zijn kwade woorden. Toen Pound zich verdedigde
schreef hij: ‘It was stupid of you to attack the President of the United States as you
did - plain stupid. Stupid because you destroyed more good than what inevitable evil
the man represented and because you sided with the most vicious and reactionary
forces in the country in seeking to destroy him - by foul means, such as attacks on
his wife and family - too contemptible to list.’ En nog feller schreef hij Pound in
1956 - Pound die nooit ongelijk kon bekennen:
Dear Assen Poop: Don't speak of apes and Roosevelt to me - (...) You
don't even begin to know what the prob-
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lem is. Learn to write an understandable letter before you begin to sound
off. You don't even know the terms you are using and never have known
them. (...) You're too damned thick-headed to know you're asleep - and
have been from the beginning. You are incapable of recognizing what you
mean to present and to hide your stupidity resort to name-calling and
general obfuscation. Do you think you will get anywhere that way - but in
jail or the insane asylum where you are now. Mussolini led you there, he
was your adolescent hero - or was it Jefferson? You still don't know the
difference.
Clear as mud - and for the same reason: too many insoluble particles
suspended throughout the mass. Never mind, Ez, I hope we can still be
friends.
In zijn brieven en zijn autobiografie, het boek waarvoor zijn vrouw Floss zo weinig
respect had en waarin hij met evenveel aandacht schreef over de visboer die hen
dertig jaar van vis voorzag, ‘de beste’, als over zijn vrienden, gaf hij blijk van een
doordringende intelligentie en tegelijk een onoverkomelijke afkeer van ‘de
intelectueel’. Keer op keer verdedigde hij het instinct. Zijn filosofische levenshouding
ging gepaard met een weerzin tegen de ‘filosoof’. Hij zette zich volledig in, zowel
bij zijn werk als dokter als bij zijn schrijven.
Enkele van zijn brieven zijn gevuld met de technische problemen die hem
bezighielden, zijn zoeken naar zijn nieuwe ‘regel’, de vorm die hij ten slotte vond
en variable foot doopte. Onder invloed van mensen als Lowell, Wilbur, Eberhart
nam zijn afkeer tegen de
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academici wat af; Lowell wist hem zelfs een zekere waardering-op-een-afstand voor
Eliot aan te praten. Hij werkte te hard en klaagde over zijn toestand. ‘I'm overwrought
and mentally fuzzy.’ Ondanks depressies spreekt uit wat hij schreef een inner security.
Marianne Moore had dit in een bespreking van zijn gedichten gesignaleerd. Williams'
reactie was:
The inner security though is an overwhelmingly important observation.
I'm glad to have had you bring it up. Not that anyone will notice it. It is
something which occurred once when I was about twenty, a sudden
resignation to existence, a despair - if you wish to call it that, but a despair
which made everything a unit and at the same time a part of myself. I
suppose it might be called a sort of nameless religious experience. I
resigned, I gave up. I decided there was nothing else in life for me but to
work.
Voor religie was hij even weinig geschikt als voor filosofie, de filosofie van de
filosofen, en toen iemand hem advies vroeg over ‘tragedie’ schreef hij: ‘I'm a poor
one to advise you on drama, for at heart I'm a nonbeliever; nothing makes any
difference to me. Death is too real for me to become “dramatic” about it. It claps you
between its hands like a flying moth, and you are done; only those who hope find
that tragic. I find it simply leaden.’ Wat dan weer aansluit bij de beschrijving van
zijn leven die voorkomt in een brief aan Macleod: ‘For I know that whatever my life
has been it has been single in purpose, simple in design and constantly directed to
the one end of discovery, if pos-
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sible, of some purpose in being alive, in being a thinking person and in being an
active force.’
Uit de brieven rijst het beeld van een sterk sociaal voelend, genereus, gevoelig
man, die niet de dupe wordt van zijn gevoeligheid. Zijn gevoeligheid laat zich
illustreren met een voorbeeld van slecht vaderschap dat hij zijn zoon William Eric
voorhield. Als klein jongetje nam William Eric deel aan een kanowedstrijd. Hij had
bijna gewonnen, maar even voor het eindpunt sneed een andere boot hem en schakelde
hem uit. W. Eric barstte in huilen uit. Zijn vader lachte om hem, om zijn verlegenheid
te verbergen. Eric keek hem aan en zei: ‘Het was mijn enige kans om te winnen.’
Deze herinnering schreef hij twee maal aan zijn zoon, met bijna dezelfde woorden.
Brief en verhaal, verhaal en gedicht liggen bij Williams dicht bij elkaar. ‘I want
to say that prose and verse are to me the same thing...’ In zijn verhalen, verzameld
onder de titel The Farmers' Daughters, vertelde hij voornamelijk over de mensen
uit Rutherford en Paterson die hij in zijn praktijk leerde kennen. Het zijn vaak niet
meer dan schetsen, notities, ter plaatse gemaakt, weinig veranderd. Momenten van
intense observatie, genoteerd in een snelle, rukkerige stijl. Er ging voortdurend iets
verloren, en hij schreef to catch the evasive life of the thing. Hij was nieuwsgierig
naar mensen, naar wat ze zeiden en hoe ze het zeiden, en hij hoorde iedereen uit,
patiënten, lifters, taxichauffeurs... Een van de mooiste verhalen uit de bundel is Face
of Stone. Een jood en zijn jonge Poolse vrouw brachten hun baby bij hem. Hij had
dadelijk de pest aan de man.
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‘He was one of these fresh Jewish types you want to kill at sight...’ Hij vulde twee
bladzijden met zijn afkeer. Maar tegen het eind van het verhaal, bij een latere visite,
toen Williams weer eens had vastgesteld dat er niets aan de baby mankeerde behalve
de belachelijke voeding, vroeg de man of hij ook zijn vrouw wilde onderzoeken.
Williams keek haar aan; ze was lelijk, dom, sprakeloos. De man voerde het woord
voor haar en langzaam veranderde Williams' houding toen hij de man telkens zag
blozen wanneer hij een vraag over de vrouw beantwoordde. ‘...and suddenly I
understood his half shameful love for the woman and at the same time the extent of
her reliance on him.’ Hij wilde haar pillen geven, grote groene pillen.
‘Let see,’ said the woman.
‘I showed a few of the pills to her in the palm of my hand.
‘For pains in leg?’
‘Yes,’ I told her.
She looked at them again. Then for the first time since I had known her a
broad smile spread all over her face.
‘Yeah,’ she said, ‘I swallow him.’
De hulpeloosheid van de vrouw is volledig aanwezig in het verbasterde idioom van
de laatste zin.
De verhalen zijn zeer levendig, vol nerveuze spanning, vol verbazing ook. Hij
ontdekte steeds wat nieuws, er was altijd wel wat te zien. Drie zwangere vrouwen
bij voorbeeld, over elkaar heenrollend op de vloer van de slaapzaal in een geluidloos
gevecht, alle drie zwanger van dezelfde man. Een schoppend en
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trappend meisje van een jaar of zes, zo wild dat hij vreesde dat ze haar schedel op
de stenen vloer zou splijten, en dat zich ten slotte liet temmen met een paar droge
crackers. De twee oude Italianen met hun ouderwetse hoffelijkheid, die hem niet
hadden durven roepen omdat ze geen geld hadden. Williams ging er binnen. ‘What
a thrill I got!’ De man en de vrouw kenden geen woord Engels. De man gaf hem met
gebaren te kennen dat hij geen geld had, maar bij de deur haalde hij een zilveren
doosje uit zijn vestzak, dat hij aan de dokter overhandigde als teken van dankbaarheid.
Seeing that I was puzzled, he reached for it, ever so gently, and I returned
it to him. As he took it in his hand he opened it. It seemed to contain a
brown powder. Then I saw him pick some of it up between the thumb and
finger of his right hand, place it at the base of his left thumb and...
Het was snuif. Williams nam er wat te veel van en kon niet meer ophouden met
niezen. Zo ging hij met tranende ogen weg, terwijl de oude man glimlachend aan de
deur stond.
De hevigheid en de snelheid waarmee hij zijn omgeving in zich opnam doen aan
Lawrence denken, aan wie hij een van zijn mooiste gedichten heeft gewijd: An Elegy
for D.H. Lawrence. Maar Williams verviel niet tot het preken dat Lawrence's werk
ontsiert en voor diens profetenrol was hij te aards.
I won't follow causes. I can't. The reason is that it seems so much important
to me that I am. Where shall one go?
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What shall one do? Things have no names for me and places have no
significance. As a reward for this anonymity I feel as much a part of things
as trees and stones.
Williams' officiële reputatie zal in de eerste plaats blijven berusten op zijn gedichten.
In zijn lange ontwikkeling die over meer dan vijftig jaar loopt, vanaf de onverhulde
Keats imitaties van de romanticus die hij altijd gebleven is, heeft hij altijd gezocht
naar hetzelfde - een levend, bewegend, fel ritmisch gedicht, in directe, geladen taal,
ontleend aan de spreektaal van de mensen om hem heen. Hij vond zijn vorm in zijn
langste gedicht: Paterson, waarvan de held de stad is die in al zijn aspecten tot leven
komt en waarin de poëzie wordt afgewisseld door vaak zeer vermakelijke
prozapassages, ten dele gebaseerd op documenten van de Historical Society of
Paterson - het gedicht dat hem eindelijk de reputatie gaf die hij verdiende - en
ontwikkelde hem verder in zijn latere bundels, Pictures from Brueghel, The Desert
Music, Journey to Love. De ritmiek van zijn ‘regel’, de variable foot, die een
voorbeeld werd voor beat dichters als Olson en Ferlinghetti maakte de gedichten in
het bijzonder geschikt om hardop te worden gelezen; het luisteren naar Williams'
lezen van eigen werk schijnt een buitengewone ervaring te zijn geweest.
Het voortdurend op zoek zijn was kenmerkend voor hem. Nooit was hij helemaal
tevreden. ‘Your writings are a sea/full of misspellings and/faulty sentences.’ Maar
wanneer een gedicht mislukte, mislukte het niet door een gebrek aan vitaliteit, of een
gebrek aan ‘iets
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te zeggen’. Hij schreef uit overvloed. Wanneer men bedenkt dat een groot deel van
zijn werk geschreven is in vrije ogenblikjes, vijf minuten tussen twee patiënten in
bijv., op een typemachine die hij in een seconde voor de dag kon halen en weer
wegmoffelen, is zijn produktie fabelachtig. ‘The writing should be a relief.’ In
Paterson schreef hij: ‘...let/him beware lest he turn to no more than/the writing of
stale poems...’ Stale poems schreef hij zelden. Vandaar waarschijnlijk dat zijn minder
geslaagde en mislukte werk leesbaar is en in zekere zin onmisbaar.
Zijn gedichten zijn beweging. Evenzo legt hij graag beweging vast in zijn gedichten.
Een lopende man, in The Swaggering Gait:
............
blue sweater
buttoned tight
under a cold sky
he walks
and lifts the butt of cigar
he holds
to his pursing lips
alone ............

Een meisje klimt over een muur: The Girl: ‘...I merely/saw her on top at the finish
rolling/over.’
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She stood up dusted off her skirt
then there lifted her feet
unencumbered to skip dancing away.

Beweging, de verwondering erover, het plezier erin. En tegenover de ‘ontzielde’
mensen uit deze gedichten staan de menselijke portretten en de elegische gedichten.
In The Last Words of my English Grandmother weet hij een karakter in enkele
woorden te suggereren. De oude vrouw wordt in een ambulance naar het ziekenhuis
vervoerd:
............
On the way
we passed a long row
of elms. She looked at them
awhile out of
the ambulance and said,
What are all those
fuzzy-looking things out there?
Trees? Well, I'm tired
of them and rolled her head away.

Er is een schrijnende menselijkheid in een gedicht als The Widow's Lament in
Springtime en het gedicht over Lawrence dat begint:
Green points on the shrub
and poor Lawrence dead.
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Het is een gedicht waaruit meer begrip voor Lawrence, en vooral ook meer
verwantschap met hem spreekt dan uit de massale hoeveelheid ‘criticism’ die over
Lawrence blijft verschijnen.
............
Poor Lawrence
worn with a fury of sad labor
to create summer from
spring's decay. English
women. Men driven not to love
but to the ends of the earth.

Hij dacht hardop, slaakte een verzuchting, of begaf zich in stille overpeinzing. ‘These
are the days I want to/give up my job -’ begint een gedicht. Een ander: ‘I make really
very little money.’ Hij dichtte over zich zelf, over bomen, planten, bloemen, vogels.
Zijn gedichten zijn vol kleur; Williams had het oog van de schilder en bezat dan ook
een intense belangstelling voor schilderkunst. Vaak inspireerden schilderijen hem
tot schrijven, die van Brueghel, of van zijn persoonlijke vrienden onder de moderne
schilders. Hij was een meester van het kleine, kwasi-nonchalante gedicht.
This Is Just to Say
I have eaten
the plums
that were in
the icebox
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and which
you were probably
saving
for breakfast
Forgive me
they were delicious
so sweet
and so cold

Het is niet gemakkelijk om de charme van dit soort schrijven onder woorden te
brengen, of van bijv.: Fine Work with Pitch and Copper waarin mannen van hun
werk uitrusten na de lunch.
............
The copper in eight
foot strips has been
beaten lengthwise
down the center at right
angles and lies ready
to edge the coping
One still chewing
picks up a copper strip
and runs his eye along it

Het is in het bijzonder de manier waarop de laatste regel de titel opvangten verklaart
die verrassend werkt, en natuurlijk het feit dat hij van het onderwerp poëzie maakt.
Het gedicht zou van niemand anders kunnen zijn.
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Bladerend, lezend, bladerend in het verzamelde werk, dacht ik wat men doorgaans
denkt bij iemand die veel heeft geschreven: er is toch wel veel slechts bij, maar nu
ik me het goede voor de geest haal, heb ik het gevoel dat ik wel door kan blijven
gaan, van de humor van For a Low Voice, via de galgenhumor van Tract, de vele
liefdesgedichten - Auden noemde Asphodel een van de mooiste liefdesgedichten in
het Engels - tot het sombere, visionaire The Yachts dat in de meeste bloemlezingen
te vinden is, en
These
are the desolate, dark weeks
when nature in its barrenness
equals the stupidity of man -

In vergelijking met Eliot en Pound heeft William Carlos Williams zich langzaam
ontwikkeld, niet alleen als dichter, maar ook als mens. ‘I was very late, very slow,
to find out about the world.’ De techniek van het schrijven waaide hem niet aan.
Niettemin vertonen zijn latere gedichten een geheel persoonlijk meesterschap, maar
ook dan is het nog veel meer dan bij Eliot of Pound de mens die zijn lezers aan zich
bindt - de mens met zijn afkeer van kamergeleerdheid en de kamergeleerde en de
filosoof en wiens afkeer van de ‘shabby little stinkers’ een filosofische basis had:
‘We know nothing, pure and simple, beyond our own complexities -’ die aan zijn
vriend Kenneth Burke schreef: ‘I'm sick of this God-damned hair-splitting that so
many of the critics, the erudite critics, go in
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for’ en voor wie schrijven betekende: ‘not to talk in vague categories, but to write
particularly, as a physician works, upon a patient, upon the thing before him.’ Zijn
impulsieve natuur stond er borg voor dat hij zich niet star vastbeet in deze voorkeur
en afkeer. Zijn belangstelling voor mensen deed hem welbewust de gedachte aan
een ‘nette’ en goedbetalende praktijk verwerpen, en zijn leven lang werken onder
de arme sloebers van Paterson, zodat hij 's avonds vóór alles zijn kleren moest
ontluizen. Zijn belangstelling voor de oppervlakte, voor verschijningsvormen, maakte
dat hem een gebrek aan diepte is verweten. Dat is dan een verwijt van mensen die
aan Williams' oppervlakkigheid nog niet toe zijn.
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Anoniem
Oscar Lewis is geen schrijver. Hij is een antropoloog die zijn boeken samenstelt met
behulp van een taperecorder. Hij biedt ons geen scheepslading grandioze VIPS zoals
onze eigen Bibeb dat doet: zijn twee boeken die hier het meest bekend geworden
zijn, The Children of Sanchez en Pedro Martinez, beschrijven respectievelijk het
leven van een naamloze grote-stadsfamilie in Mexico City en dat van een even
naamloze boerenfamilie in Azteca, een dorp van ongeveer 3500 inwoners, ongeveer
90 km ten zuiden van de hoofdstad van Mexico.
De boeken willen in de eerste plaats antwoord geven op de vraag: wat betekent
het om op te groeien in een overbevolkte achterbuurt van een grote stad, of in een
hut op een dorp waar de boeren geen gelegenheid hebben om hun lot te verbeteren,
in een sociaal achterlijk land. En wat wil het zeggen om werkelijk arm te zijn? Dr.
Lewis' boeken beantwoorden deze vragen op een veelzijdige, subtiele, concrete
manier; het lezen ervan is een schokkende ervaring.
Het eerste dat bij deze boeken opvalt is hoeveel
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boeiender de resultaten van de ondervraag-methode zijn wanneer hij wordt toegepast
op mensen waarvan we verder niets weten; en hoe belangrijk het is voor iemand die
het karakter van de mensen wil leren kennen om te luisteren naar wat die mensen
zeggen, en dan in het bijzonder naar wat de meeste ernstige schrijvers als prietpraat
van de hand wijzen. The Children of Sanchez bevat de autobiografieën van de vier
Sanchez kinderen, geschiedenissen van een aanhoudende ellende die ineenhaken
doordat de gesproken teksten gedeeltelijk, met de gewijzigde accenten van het
individu, dezelfde gebeurtenissen verhalen en op dezelfde tijd betrekking hebben,
zodat ze elkaar aanvullen en van commentaar voorzien.
De kinderen worden in- en uitgeleid door de vader Jesús Sanchez, geboren in
1910, die naar Mexico City kwam toen hij een jaar of twaalf was. Hoewel deze Jesús
zeer arm is zegt dr. Lewis met nadruk dat hij zeker niet op de onderste tree van de
sociale ladder staat.
Zijn vader was een muilezeldrijver, een analfabeet die Jesús als weinig beminnelijk
beschrijft. De moeder van Jesús stierf toen hij nog jong was. Na een lange reeks
mislukte pogingen vond hij een vast baantje in het La Gloria hotel waar hij ten slotte
opklom tot inkoper van voedsel, een vertrouwenspositie, vanwege het vele geld dat
hem dagelijks werd meegegeven. Ten tijde van de interviews had hij meer dan dertig
jaar voor het hotel gewerkt.
‘I can say I had no childhood,’ zegt hij aan het begin van het boek. Men twijfelt
niet aan zijn woorden. Uiterlijk was hij een kruising tussen een fabrieksarbei-
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der en een boer, een man van weinig woorden die, evenals Pedro Martinez, zijn rol
als gezinshoofd ernstig nam en zijn genegenheid vooral tot uitdrukking bracht door
plichtsgetrouw voedsel in het huis te brengen. Van zijn inkomen bij het La Gloria
hotel, ongeveer een dollar per dag, vermeerderd met bijverdiensten, o.a. uit het
verkopen van loten, wist Jesús drie gezinnen min of meer te onderhouden.
Zijn meest bewonderenswaardige eigenschap is misschien zijn strenge
gebondenheid aan zijn gezin, een deugd die hij van zijn dorp had meegebracht en
die in zijn kinderen verloren dreigde te gaan. Ondanks zijn uiterlijke hardheid en de
ononderbroken serie teleurstellingen die hij kreeg te verduren van de kant van zijn
kinderen, werkte hij hardnekkig om hun lot te verbeteren. Wat het boek zo triest
maakt is vooral het feit dat Jesús, na een leven van onvoorstelbaar hard werken tegen
een overmacht van ongunstige omstandigheden, moest erkennen dat al zijn inspanning
tot niets had geleid. Over zijn zoons zegt hij dan bitter: ‘...I can no longer treat them
with affection.’ Want: ‘First they want to be millionaires and then get a job.’ En over
Manuel: ‘My son Manuel isn't a father, he's not worth anything, in my opinion he
might just as well be dead.’
Zijn fouten geeft hij toe zonder de omvang te beseffen van het kwaad dat ze
aanrichtten. De dood van zijn eerste vrouw Lenore herinneren de kinderen zich als
een keerpunt; over zijn latere veelwijverij spreken ze met afkeer. Het gezin woonde
samen in één kamer, de kinderen zagen en hoorden meer dan Jesús dacht,
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ondanks zijn voorzorgsmaatregelen. Eén voorval staat in het geheugen van de kinderen
gegrift: de vader die hen verantwoordelijk stelde voor de dood van zijn derde vrouw
Elena. Deze beschuldiging, blijkbaar zonder enige grond geuit, blijkt in het geheugen
van de vader nauwelijks een rol te spelen; het geheugen selecteert wel vaker in ons
voordeel. Voor de vader betekende de beschuldiging waarschijnlijk niet meer dan
een redeloze uiting van zijn radeloos verdriet, van verbittering over het feit dat de
kinderen tijdens Elena's ziekte geen geld hielpen verdienen. Elena was de favoriete
vrouw van Jesús. Veel later zegt hij over haar: ‘But there are some things I can't
begin to understand - why is it that when one meets a person who is good and useful,
who helps so much, she has to get sick and die?’
Manuel, 32 toen de interviews plaatsvonden, heeft van zichzelf geen hogere dunk
dan zijn vader van hem heeft. ‘I believe my life is a repetition of my father's, except
that he took care of his four children, and I didn't.’ En zo begint in zijn relaas de
ondertoon van het boek door te klinken: de geschiedenis herhaalt zich, met dit verschil,
dat de herhaling troostelozer is dan het oorspronkelijk.
Hij is, met zijn levendige geest, zijn gedetailleerde geheugen voor wat hij gehoord
en gezien heeft, zijn directheid en zijn gevoel voor de dramatische mogelijkheden
van zijn verhalen, de boeiendste verteller van de kinderen. Hij beschrijft zijn leven
als ‘a tangle of inexplicable emotions’. Een fantast die zich mee laat slepen door de
klank van zijn woorden, maar het vermo-
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gen mist om een baantje langer dan een week te houden; aan het eind van het boek
een dubieuze markt-sjacheraar die Consuelo, de oudste dochter, in een soort gelijkenis,
treffend typeert. Als iemand mijn vader een gewone steen zou geven, zegt zij, zou
hij hem op de grond leggen. Hij zou een tweede zoeken en hem bovenop de eerste
leggen. Hij zou er nog een zoeken, en nog een, net zo lang dat hij ten slotte een huis
gebouwd zou hebben. Maar Manuel ‘would hold it in his hand and look at it eagerly.
In a few seconds it would begin to shine and he would see that it was made of silver,
then of gold, then of the most precious things imaginable, until the glitter died.’
En Roberto, de tweede zoon (29) ‘would hold the same stone and would murmur,
“Mmmm. What is this good for?” But he wouldn't know the answer.’
Roberto is door zijn karakter voorbestemd om slachtoffer te zijn meer nog dan
Manuel. Hij lijkt, bij al zijn onbeheerste woestheid, een zachtere aard te hebben dan
zijn broer.
‘I started stealing things from my own house when I was small,’ begint zijn verhaal.
Centraal in zijn uitzichtsloze leven staan zijn liefde voor zijn door Jesús bevoorrechte
halfzuster Antonia op wie hij al zijn gevoelens van tederheid projecteerde, en de
vernederingen die hem te beurt vielen in de Mexicaanse gevangenis waarin hij terecht
kwam toen de politie hem voor een ander aanzag. Hij zegt: ‘I don't know why I have
always felt less than a nobody. Never in my whole life did I feel that there was anyone
who paid attention to me. I have always been sneered at... belittled.’
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Consuelo (27) zou naar de steen uit haar eigen verhaal kijken en zich afvragen: ‘What
might this be? Is it, could it be, what I have been looking for?’ Het antwoord zou
zonder twijfel ontkennend zijn geweest.
‘I had nothing but bitterness all through my childhood,’ herinnert ze zich. Het
thema van de blues. Ze voelt zich door haar broers in het nauw gedreven. Wat haar
van die broers onderscheidt is voornamelijk haar afkeer van promiscuïteit gepaard
aan een hang naar religie, en een werkelijke drang om zich uit het milieu los te maken.
Haar vader heeft hoge verwachtingen van haar en ze lost haar belofte in zoverre
in dat zij het van de kinderen het verst brengt. Ze haalt het diploma van een
handelsschool en er lijkt geen reden waarom haar wensdromen voor een burgerbestaan
niet in vervulling zouden gaan. Toch mislukt haar alles, haar leven wordt een angstig
manoeuvreren tussen de ‘baas’ die van haar afhankelijke positie misbruik wil maken
en haar angst voor mannen. ‘Never in my life did I desire to belong to a man,’ zegt
ze. Het is gemakkelijk en daarom verleidelijk om Consuelo, met haar bazigheid, haar
frikkerigheid en haar frigiditeit onsympathiek te vinden. ‘I took my role of older
sister seriously,’ vermeldt ze stijf. Over haar typelessen vertelt ze: ‘I worked very
hard the first year and took to heart the precepts we typed in class exercises.
“Perseverance wins,” or “Choose the right path and you will triumph.”,’ Ze wilde
graag non worden en ze definieert de liefde als ‘a beautiful light that falls from above
upon man and woman’.
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In haar krampachtige braafheid doet ze denken aan Richardsons Pamela, tot blijkt
dat ze niet tegen de omstandigheden opgewassen is, en, in tegenstelling tot
Richardsons gehaaide burgerjuffrouw, steeds verder wegzinkt naar een niemandsland
van hopeloze triestheid.
Voor Marta (25), die in Consuelo's gelijkenis de steen achteloos zou weggooien,
heeft Jesús, misschien omdat hij niets van haar verwachtte, de meeste sympathie
overgehouden. Haar kan hij zien als slachtoffer; de anderen hebben schuld. Over
haar zegt hij: ‘Look what bad luck she's had.’ Het is een van de zeldzame momenten
waarop hij met een openlijk gevoel dat geen verbittering is over zijn kinderen spreekt.
Marta is de enige in het boek die zich haar jeugd herinnert als een gelukkige tijd.
‘My childhood was the happiest any girl could have. I felt free... Nothing tied me
down, absolutely nothing.’ In intelligentie is ze de mindere van de anderen, maar ze
heeft iets kinderlijks behouden en kan levendig vertellen over kleine
jeugdherinneringen. Wanneer ze haar verhaal vertelt zijn haar omstandigheden erger
dan ze waren in het ouderlijk huis. Ze leeft in wanhopige armoe. Haar man is nutteloos
gebleken. Baltasar, met wie ze leeft, drinkt en laat haar min of meer verhongeren.
Ze heeft geen geduld meer voor haar kinderen. ‘I am becoming more like my papá.’
Ze is weer zwanger en de toekomst van het nieuwe kind laat zich raden. ‘I have never
been so afraid of a birth as of this one,’ zegt ze.
Even voor het eind van het boek is er een passage waarin Marta praat over haar
verbondenheid aan haar vader:
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I go to the Merced Market every day, to see my father's face. When things
go bad for him and he is sad, I am sad. Right now, he is peaceful and
content and I feel better. After all, he is all worked out and cannot stand
as much as a young person any more. None of us can buy life and I have
to consider the fact that he may die at any time. While my father lives, I
have nothing to cry about. After that, yes, the world will die for me.
Het is de essentie van een menselijke verhouding uitgedrukt in de eenvoudigste
woorden.
Het is verrassend hoe duidelijk deze figuren gestalte krijgen in de monologen
waaruit dr. Lewis de vragen heeft verwijderd om de gang van het verhaal niet te
verstoren. Even verrassend is de grote dramatische spanning die ontstaan is uit dit
weinig belovende, eentonige, grauwe materiaal; dat de spanning tussen de karakters
voelbaar is gemaakt is waarschijnlijk voor een groot deel te danken aan de knappe
regie van dr. Lewis. Verrassend is ten slotte ook de sterke, directe en vaak beeldende
taal die deze weinig geletterde mensen bezigen en die zelfs in vertaling indrukwekkend
is.
The Children of Sanchez is een boek zonder eind; het leven zal voor deze mensen
op eenzelfde voet van troosteloosheid door blijven gaan. De zekerheid van de vader
dat het zin heeft om te proberen het levenspeil bij kleine beetjes te verbeteren is
verdwenen. De grote stad in een industriële maatschappij heeft dit besef gedood.
Wanneer Manuel een beetje geld heeft verbrast hij het terstond; tussen zijn armoe
en de mil-
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jonair ziet hij geen mogelijkheden. Maar wat het leven de Sanchez kinderen nog te
bieden heeft beleven zij zeer intens en de verveling die de meer bevoorrechten belaagt
kennen zij niet.
Pedro Martinez, uit het gelijknamige boek, is er weinig beter aan toe dan Jesús
Sanchez. Zijn woorden zijn even bitter: ‘At one time, I believed in a lot of things...
Now I believe in nothing.’
Pedro, een kleine boer in Azteca, is 72 wanneer hij deze uitspraak doet. Evenals
Jesús Sanchez ziet hij terug op een leven van frustratie en mislukking - mislukte
pogingen om zichzelf, zijn gezin en zijn dorp te bevrijden uit de wanhopige armoe
die het lot is van de Mexicaanse boer. En evenals in The Children of Sanchez bereikt
dr. Lewis meer dan het doel dat hij zich had gesteld nl. de lezer te doen voelen ‘what
it means to be a peasant in a nation undergoing rapid cultural change’; het verhaal
van Pedro, zijn vrouw Esperanza en zijn zes kinderen - zes andere kinderen waren
jong gestorven - heeft de waarde van een menselijk document.
Ook Pedro is van zijn geboorte af slachtoffer van de meest ongunstige
omstandigheden. Zijn vader sterft wanneer hij 3 maanden oud is en pas in de revolutie
van 1910 vindt Pedro een waardige vervanger in de figuur van Emilio Zapata.
Wanneer Zapata wordt vermoord zegt Pedro: ‘It was as if they had killed my own
father.’ Zijn moeder begaf zich in talloze liefdesaffaires en liet Pedro opvoeden door
familieleden zonder geld en zonder belangstelling. Pedro vat zijn jeugd samen met:
‘I suffered completely.’ Hij werkt zijn hele
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leven even onvermoeibaar als Jesús Sanchez om zijn kinderen in elk geval het ergste
te besparen. Hij, de analfabeet die op latere leeftijd leerde lezen, zorgde ervoor dat
zijn zoon, zijn dochter en zijn kleinzoon voor onderwijzer werden opgeleid.
Dr. Lewis beschrijft Pedro als een ‘angry young man back in 1900’. Hij sluit zich
in 1910 aan bij de revolutionairen. Het vechten bevredigt zijn behoefte aan actie,
maar zijn idealistische motieven zijn onverdacht. Hij spreekt dan ook minachtend
over de meelopers die vochten om zich te verrijken. ‘Now we knew what we were
fighting for - Land, Water, Forests and Justice.’ Hij vecht in het vaste geloof dat een
overwinning van de revolutionairen zal leiden tot een rechtvaardige verdeling van
het land in zijn dorp, het dorp waarmee zijn band bijna even sterk is als met zijn
gezin.
Eenzelfde behoefte aan rechtvaardigheid doet hem afscheid nemen van het
sprookjesboek katholicisme van zijn jeugd. Wanneer hij 42 is wordt hij bekeerd tot
het Seventh Day Adventism. Hij werpt zich dan met de voor hem kenmerkende
kritisch onderzoekende energie op de studie van de bijbel. Hij wordt dadelijk een
betweterige exegeet, vervelend als alle amateurtheologen, maar de studie heeft een
bevrijdende invloed op hem: hij wordt een ‘modern’ mens. Zijn protestantisme
isoleert hem van zijn dorpsgenoten, ook maakt het een eind aan zijn onmatige drinken
waaronder zijn huisgenoten te lijden hadden.
In het dorp speelt hij een politieke rol en ook in de politiek had hij, als uitzondering
onder zijn collega's,
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in de eerste plaats het belang van de gemeenschap op het oog. ‘My religion (Seventh
Day Adventism) forbade getting involved in politics but I couldn't resist trying to
improve the village, to straighten out things...’
Voor de puritein in ons klinkt het vreemd om iemand getuigenis af te horen leggen
van zijn strenge opvattingen over rechtvaardigheid en hem, bijna in een adem, te
horen bekennen geld te hebben aanvaard. Maar Pedro was, vergeleken bij zijn
mede-politici, een toonbeeld van belangeloosheid; het dorp verwijt hem dan ook niet
zijn omkoopbaarheid: men vindt zijn ‘excessive honesty’ een beetje naïef, want hij
is er een arm man door gebleven.
Treffend is Pedro's gehechtheid aan zijn vrouw, de dociele Esperanza. Bij zijn
talloze liefdesavonturen die in het dorp even weinig opzien baarden als die van Jesús
Sanchez in de grote stad liet hij haar niet in de steek wanneer zij hem nodig had. Na
haar dood is hij verslagen. Zes maanden eet hij bijna niet en in het verzwijgen van
wat hij vroeger als haar fouten veroordeelde bewijst hij zijn aanhankelijkheid. Hij
had haar, bij buien, wreed behandeld, zoals het blijkbaar de gewoonte is bij zijn
dorpsgenoten. Haar dood betekende voor hem het begin van de ontbinding van zijn
gezin; dit besef gaf hem tegen het eind van zijn leven een sterk gevoel van
eenzaamheid: ‘...there is no family solidarity any more,’ zegt hij. De zoons trouwen
de verkeerde vrouwen en zetten het door Pedro begonnen werk niet voort. Pedro
zegt: ‘Now my sons have practically left me and are scattered. When they saw that
everything was over, they began to go off.’ Dan
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slaakt hij de verzuchting van de sterke vader: ‘Not a single one of my sons has
inherited my character!’
Pedro is een dictatoriale, gesloten, emotioneel geremde man over wiens innerlijk
het boek ons weinig te zeggen heeft en voor wie het moeilijk is om meer te voelen
dan het respect dat hij zijn kinderen afdwong. Zijn plichtsgevoel is sterk ontwikkeld
en de vele tegenstrijdigheden die zijn karakter vertoont, zoals zijn vurig voorvechten
van een verlichte democratie aan de ene - en zijn absolute alleenheerschappij thuis
aan de andere kant, zijn kenmerkend voor de krachtfiguur die weinig inzicht heeft
in de motieven achter zijn daden.
My thought has been to improve the village, not myself. No! The Lord
came to struggle for the people, not for Himself! I fought with Zapata in
the Revolution and since then I have been struggling for justice. That's
why I have nothing and why my family suffered. To be a hero, a man cannot
think of his home or of how his children or his wife or his patents will
suffer. They must suffer! There is no other way. A man who thinks first of
his family is not a hero or a patriot. He is nothing.
In zijn verwarde gepraat waarin hij zich identificeert met de helden die voor de
mensheid stierven kent Pedro zich een heroïsche rol toe in een grootse wereld.
In Pedro Martinez is de dramatische spanning die The Children of Sanchez tot
literatuur maakt bijna geheel afwezig. Verreweg het grootste gedeelte van deze ruim
500 bladzijden wordt in beslag genomen door de
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monoloog van Pedro zelf. Zijn vrouw was voor 1958 gestorven, zodat dr. Lewis bij
zijn terugkomst geen verdere opnamen maken kon. De weinige bijdragen van
Esperanza vormen geen werkelijk tegenwicht in het boek. Het meest zeggende
commentaar op Pedro's woorden wordt geleverd door zijn oudste zoon Felipe; uit
zijn relaas kan men iets afleiden over de invloed van Pedro's tirannieke optreden in
zijn gezin. Felipe herinnert zich de wreedheid van zijn vader tegenover zijn moeder,
maar ook hoe Pedro zich er na zijn bekering op toelegde om hem te onderwijzen, en
het verhaal van zijn blind worden aan één oog is een van de meest rauwe hoofdstukken
uit het boek. Hij beschrijft de blinde driftbuien waaraan ook zijn vader leed: ‘I didn't
know where this anger came from. It came upon me all of a sudden and it was so
strong I felt like tearing myself apart...’ Maar van een werkelijk gelijkwaardig
commentaar zoals in The Children is toch geen sprake.
In The Children of Sanchez mislukt alles; in Pedro Martinez is er een zekere
minimale vooruitgang te bespeuren. Het langzamere ritme, de grotere stabiliteit, het
sterkere besef van een levende traditie die in het dorp heersen vormen een contrast
met het marginale, onbeschermde, ruige bestaan in de grote stad. De stemmingen
van de stadskinderen zijn feller, ze wisselen sneller, de emoties worden minder in
bedwang gehouden, de taal waarin men zijn agressie uit is geschakeerder. Dit, met
de afwezigheid van gelijkwaardige stemmen, is er de oorzaak van dat Pedro Martinez
een saaier boek is dan The Children of Sanchez. Er staat in Pedro's lange monoloog
veel dat aan de kennis van
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zijn karakter niets toevoegt en alleen belang heeft vanwege de vermelde feiten. Het
boek zou levendiger zijn geworden wanneer dr. Lewis het gesproken woord hier en
daar had onderbroken, ingekort en afgewisseld met een overbruggende tekst, een
procédé dat in The Three Christs of Ypsilanti werd toegepast.
Deze bedenkingen nemen echter niet weg dat beide boeken een unieke gelegenheid
bieden om te leren beseffen hoe de omstandigheden een individu vormen en, vooral,
wat het wil zeggen om, in de meest letterlijke zin, voor je brood te moeten werken;
en dat ze fascinerende lectuur zijn voor wie belang stelt in wat mensen dagelijks
doen. Dr. Lewis heeft ons in staat gesteld om te luisteren naar de stemmen van mensen
‘who would not otherwise be heard.’
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Naakt twaalfuurtje
Al voordat Naked Lunch van William Burroughs, die na zijn optreden op het
schrijverscongres in Edinburgh een zekere roem in Nederland schijnt te hebben
verworven, in Amerika kon worden uitgegeven, was het boek door verschillende
Amerikaanse schrijvers als een meesterwerk aangeprezen. Mary McCarthy, die
tegenwoordig overal als de kippen bij is, vond Burroughs een genie. Dan waren er
de gebruikelijke schreeuwers: Henry Miller, die van de verzachte houding in Amerika
t.o.v. zogeheten obscene lectuur meeprofiteert en in elke boekwinkel wel een stapel
Tropic of Capricorn's kan zien liggen, Norman Mailer, Jack Kerouac. Voor Miller
is de verwarring van Naked Lunch de enige mogelijkheid voor deze tijd, want de
roman is dood, al lang. We hebben dit deuntje al eerder gehoord, zelfs uit minder
platte monden dan die van Henry Miller. Het spreekt vanzelf dat voor Miller de
roman dood is; sterker, voor hem heeft hij nooit bestaan. Norman Mailer noemt
Naked Lunch ‘a book of beauty, great difficulty, and maniacally exquisite insight’.
Dit hijgerige proza doet het ergste vrezen. En Kerouac verge-

Henk Romijn Meijer, Naakt twaalfuurtje

152
lijkt Burroughs dan nog even, in een adem, met Swift, Rabelais en Sterne.
Er is een soort mythe ontstaan om de persoon van Burroughs. Men beweert dat
hij een miljonairszoon is die van het goede miljonairspad is afgeraakt; een man die
vijftien jaar verslaafd is geweest aan verdovende middelen (‘junk’); die geneest en
dan een boek schrijft dat de reputatie krijgt in hoge mate obsceen te zijn - dit kan
moeilijk tot iets anders leiden dan een salvo van schandekreten waarvan vader en
zoon om beurten het slachtoffer worden. De schuldvraag wordt op de wereldmarkt
beslist. Het boek trekt grote belangstelling. Alle dames kopen het.
Dit alles klinkt misschien alsof ik Burroughs als een charlatan beschouw. Ik geloof
niet dat hij een charlatan is, hoewel iemand die zonder enige humor over zijn eigen
boek kan schrijven: ‘Naked Lunch demands Silence from the Reader. Otherwise he
is taking his own pulse...’ niet bar veel meer dan een clown of een uil kan zijn. En
wat hij behalve gewezen patiënt wel is, is me uit Naked Lunch niet duidelijk gebleken.
In eerste instantie was ik het eens met Mailer: Naked Lunch is een moeilijk boek.
Moeilijk om te begrijpen misschien, maar vooral moeilijk om door te komen. Het is
een verward, chaotisch verslag van de ervaringen van een verslaafde. Chaotisch,
want elke orde die in het materiaal zou worden aangebracht, zou een valse, niet-junk
orde zijn. ‘There is only one thing a writer can write about: what is in front of his
senses at the moment of writing...’ zegt hij zelf. Zo is Naked Lunch een
aaneenschakeling van min of meer dramatische
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scènes geworden, en de moeilijkheid van het boek wordt grotendeels veroorzaakt
door het feit dat er niet of vrijwel niet wordt vermeld waar wij zijn, of wat er aan de
hand is. Een lange reeks karakters verschijnt ten tonele. Ze dragen vreemde namen,
junk-namen, naar ik aanneem, zoals: The Vigilante, The Ruhe, Lee The Agent, A.J.,
Clem and Jody the Ergot Twins, Hassan O'Leary the After Birth Tycoon, en anderen.
Behalve die namen komen we weinig van ze te weten, hoewel het allen duidelijk
slechte mensen zijn. Vaak begint zo'n scène als een vrij realistische beschrijving, om
dan geleidelijk naar een fantastische climax te verschuiven, een soort surrealistische
explosie. De volgorde van de stukken lijkt vrij willekeurig, hoewel er een zekere
ontwikkeling naar het eind is: het begin van het boek is nog tamelijk samenhangend,
het eind is een machteloos gestamel.
Wat brengt iemand ertoe om een boek als dit tot een meesterwerk uit te roepen?
Het technisch procédé - zoiets als in Vinkenoogs Zolang te Water - is niet nieuw. Ik
ben het boek gaan lezen met vrij gespannen verwachtingen, maar na een bladzij of
twintig begon ik me af te vragen wat toch Burrough's ‘maniacally exquisite insights’
waren. Wat ziet Burroughs dat ik niet zie? Dat de doodstraf obsceen is? Of dat men
niet voor zijn plezier verslaafd is aan junk? Dat wist ik al, al ben ik een leek, en dat
er met onze maatschappij van alles scheef zit is mij eveneens bekend.
Mailer is een opgewonden warhoofd, maar wat is Burroughs? ‘There is only one
thing a writer can write about....’ zegt het orakel. Het is een van die
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drastische uitspraken waarin de beat-schrijvers sterk zijn. ‘What is in front of his
senses at the moment of writing.’ De betekenis van zo'n uitlating moet men
waarschijnlijk zintuigelijk aanvoelen. Ik begrijp er in elk geval geen woord van.
Kiest de schrijver dit ‘moment of writing’? Waarom? Willekeurig, of wanneer er
toevallig een massa ‘in front of his senses’ is? Wat dat dan ook mag betekenen. En
nu ik een poosje hulpeloos naar deze zin heb zitten kijken, begint het ‘moment of
writing’ ineens verdacht te lijken op het grote ogenblik van de Inspiratie waar we
vroeger al van hoorden. Maar misschien doe ik Burroughs onrecht, misschien betekent
de uitspraak helemaal niets.
Schrijversverklaringen die beginnen in deze trant: ‘There is only one thing a writer
can write about...’ zijn in het beste geval niet meer dan bewuste propaganda voor
eigen werk. En in de inleiding tot Naked Lunch waarin Burroughs een soort kruistocht
onderneemt tegen verdovende middelen en waarin even grootscheepse uitspraken
staan over de junk-ziekte als die over het schrijven - bijv.: ‘The junk virus is public
health problem number one of the world today’ - schrijft Burroughs: ‘Certain passages
in the book that have been called pornographic were written as a tract against capital
punishment in the manner of Jonathan Swift's Modest Proposal.’ Hier begon ik pas
goed te twijfelen. Op de wijze van Swift schrijven, en dan alleen over ‘what is in
front of your senses’?
In A Modest Proposal levert Swift zijn sarcastische bijdrage tot de oplossing van
het Ierse vraagstuk: hij raadt de Ieren aan om hun baby's vet te mesten en ze
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te verkopen als voedsel voor de rijke Engelsen; zo zal het gezin kleiner worden, er
zal geld binnen komen en bovendien krijgen de Engelsen weer een nieuw gerecht,
wat ruimschoots compensatie is voor het extra voedsel dat gekocht moet worden
tijdens het vetmesten. Swift berekent de voordelen van zijn voorstel met ijzeren
logica; er is geen speld tussen te krijgen. Alleen de premisse is onmenselijk, maar
voor wie Swift daar verwijt van zou durven maken lag het antwoord klaar: is het
onmenselijker om de kinderen te slachten dan om ze te laten verhongeren? Het is
een van de bitterste stukken proza uit de Engelse literatuur. Het ontleent zijn kracht
aan Swifts woede, die uit elk woord van dit uitgebalanceerde stuk spreekt.
Ik neem aan dat de certain passages waarover Burroughs het heeft: Hassan's
Rumpus Room en A.J.'s Annual Party zijn. Het zijn opsommingen van obsceniteiten
die zich afspelen in een soort droomsfeer en die eindigen met een soort ophanging.
Wie Burroughs op grond van deze stukken ervan beschuldigt pornograaf te zijn moet
een erg slecht geweten hebben; Naked Lunch is zelfs een volkomen sexloos boek.
Ik twijfel dan ook niet aan Burroughs morele goede bedoelingen, hoewel ik een
satiricus die zijn bedoeling in een inleiding uiteenzet met het grootste wantrouwen
bezie. Kan men zich een Swift voorstellen die zegt: met A Modest Proposal bedoel
ik eigenlijk...? Erger vind ik dat die uitleg niet zo overbodig is als hij zou moeten
zijn. Ik kan me voorstellen dat het veel mensen nauwelijks zal opvallen dat ze met
een geschrift tegen de doodstraf te doen hebben. En wat
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heeft Burroughs tegen de doodstraf? De doodstraf is een ‘obscene, barbaric and
disgusting anachronism.’ Akkoord, maar vanuit welke ervaring schrijft Burroughs
hierover? Deze stukken zijn passieloos. Ze laten me onberoerd en ik kan er eigenlijk
alleen een curiositeit in zien, een verbeten poging van Burroughs om met woede en
bewogenheid te schrijven over iets waarover hij zich woedend zou willen maken.
Maar de woede blijft uit, het proza wordt bloedeloos, en dat maakt dit eentonige
boek voor mij bij tijd en wijle triest op een manier die Burroughs niet bedoeld kan
hebben. Burroughs weet geen uitdrukking te geven aan zijn leegheid; hij is daar te
leeg voor.
Het verbaast mij weinig dat Robert Lowell het werk van Burroughs aanprijst.
Sommige van zijn gedichten bevatten eenzelfde catalogus van verschrikkingen die
al gauw onverschilligheid bij de lezer gaan opwekken. Waarschijnlijk kwelt Burroughs
zichzelf meer met zijn proza dan de lezer, uitgezonderd natuurlijk de schreeuwers
voornoemd. Hij zal dat nodig hebben, want wie zichzelf kwelt merkt in elk geval dat
hij nog leeft.
Een boek als Naked Lunch heeft voortdurend de suggestie dat het de Waarheid
vertegenwoordigt. We kennen het recept: de kunstenaar moet De Waarheid openbaren.
Hij schrijft een boek en openbaart een kleine gruizel van die Waarheid. Burroughs'
werkelijkheid is er een van angst en opgejaagdheid. De beste stukken zijn die waarin
niets dan de persoonlijke angst wordt verbeeld. Maar verder gaat dit niet, en wanneer
John Ciardi beweert dat Burroughs in werkelijkheid
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schrijft over ‘the destruction of all men by their consuming addictions’ en dat hij is
‘a writer of great power and artistic integrity engaged in a profoundly meaningful
search for true values...’ kan ik daarop alleen antwoorden dat Ciardi met zijn fraai
gevormde clichés het boek zijn enige kracht ontneemt. Het boek is verontrustend
omdat Burroughs naar absoluut niets zoekt, en dat lijkt me voor Burroughs kwalijker
dan voor de lezer die uitgenodigd wordt om geschokt te zijn door zijn werkelijkheid.
Burroughs heeft in zijn vijftien jaar verslaving talloze vreemdsoortige beroepen
uitgeoefend en op buitenissige plaatsen gewoond. Van zijn ervaringen vindt men
niets vermeld. Alleen hier en daar een enkel zinnetje: ‘They call me the Exterminator.
At one brief point of intersection I did exercise that function and witnessed the belly
dance of roaches suffocating in yellow pyretheum powder...’ Ervaring wordt zo iets
nooit.
De junkie beleeft nooit iets, hij ziet niets. De enige ervaring is: junk, het gebrek
eraan, het krijgen ervan:
‘I lived in one room in the Native Quarter of Tangier. I had not taken a
bath in a year nor changed my clothes or removed them except to stick a
needle every hour in the fibrous grey wooden flesh of terminal addiction.
I never cleaned or dusted the room. Empty ampule boxes and garbage
piled to the ceiling. Light and water long since turned off for non-payment.
I did absolutely nothing. I could look at the end of my shoe for eight hours.
I was only roused to action when the hourglass of junk ran out...’
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Dit gedeelte uit de inleiding is eigenlijk het treffendste en tegelijk het meest trieste
stuk uit het boek. Men heeft het gevoel dat er niet meer te vertellen is, dat het
zogenaamde ‘kunstwerk’ dat volgt voortdurend deze ‘boodschap’ op een andere en
weinig boeiende manier herhaalt. Dat kunstwerk is geschreven in een stijl die een
vreemd mengelmoesje is van nogal plechtige officiële taal, stoere big talk, een soort
kinderlijk brabbeltaaltje waarin de werkwoorden hun uitgangen verhezen, en nog
het een en ander, - een taal waarvan ik aanneem dat het een soort visitekaartje is voor
junkies, iets waaraan men elkaar herkent. Burroughs schijnt bij het vervaardigen van
een boek niet alleen te schrijven, maar ook te knippen en te vouwen. In hoeverre
Naked Lunch zijn ontstaan daaraan te danken heeft, lijkt me moeilijk te zeggen, maar
het is een oeroude techniek om nieuwe waarheden aan het licht te brengen. Thuis
speelden wij zo'n haspelspelletje met spreekwoorden, en dat leverde dan tot ieders
vermaak resultaten op als: wie zijn billen brandt is goud waard, een inzicht dat vooral
uitmunt door zijn onpersoonlijkheid.
Tijdens het lezen van Naked Lunch stond een ding voor mij vast: dit is een
dead-end, waar geen vervolg op mogelijk is. Toch heeft Burroughs een vervolg
geschreven. Het heet Nova Express. De Evergreen Review (vol. 6, no. 25) heeft er
een fragment uit afgedrukt: Outskirts of the City. Er is tussen dit stuk en het vorige
boek geen spoor van ontwikkeling te bespeuren. Het fragment had zonder meer
ergens in Naked Lunch geplaatst kunnen worden. Het wordt gekenmerkt door dezelfde
wartaal, eenzelfde afwezigheid van menselij-
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ke verhoudingen en menselijke aandoeningen. Burroughs beschrijft het vervolg zelf
in Naked Lunch als: ‘A mathematical extension of the Algebra of Need beyond the
junk virus.’
Niet alleen is de zin hiervan mij volslagen duister, het is bovendien loodzwaar van
pretentie, en de kromme beeldspraak is nog maar een voorproefje van de woest
romantische beelden die de lezer te wachten staan.
‘And his blank, periscope eyes swept the world's surface...’
Het zij zo. Dit is bovenal groots en ernstig. Waar haalt hij het vandaan?
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Brother Yusef
Wie lang genoeg op Piccadilly blijft staan ziet de hele wereld aan zich voorbijtrekken,
beweren de Engelsen. Op Yusef Lateef hoefden we niet eens te wachten. We liepen
hem op onze eerste ochtend in Londen tegen het lijf, op Piccadilly Circus, groot en
breed, een klein alpinopetje bovenop zijn kaalgeschoren schedel, rustig winkelend
met zijn vrouw.
We waren op weg naar Ronnie Scott's club in Soho waar hij drie weken optrad.
Twee jaar geleden hadden we hem voor het eerst ontmoet in San Francisco, waar hij
speelde in het sextet van Cannonball Adderley, met zijn tenorsaxofoon, zijn hobo,
dwarsfluit en een zich gestadig uitbreidend aantal houten fluiten van diverse vorm
en afmeting. Hij stond toen op het punt om voor zichzelf te beginnen, hij had veel
succes en Adderley pousseerde hem enorm.
In een van de pauzes raakte ik met hem aan de praat. Hij liet mij over Nederlandse
muziek vertellen, vroeg of ik van Stockhausen had gehoord en zei dat hij alleen van
klassieke muziek hield als het ‘modern’ was. Hij was nog op zijn hoede; toen ik het
woord ‘jazz’
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liet vallen zei hij dadelijk ‘I prefer to call it music’ en zodra ik hem iets over Mingus
vroeg: ‘Mingus is a very nice person’ - alsof ik het tegenovergestelde had
gesuggereerd.
Zijn gevoeligheid ten opzichte van het woord ‘jazz’ is begrijpelijk, want voor het
merendeel van de Amerikanen roept het nog steeds een beeld op van lawaaiende
barbaren die een soort straatmuziek voortbrengen waarmee de onderwereld zijn
innerlijke leegte tracht te vullen. Wanneer ik hem iets vroeg dat zijn muziek, naar
zijn gevoel, scheidde van de ‘echte’ muziek, was het onmiddellijk: ‘What do you
mean?’ Daar, in de Jazz Workshop, spraken we af dat we elkaar zouden schrijven;
ik beloofde hem grammofoonplaten met moderne Nederlandse muziek in ruil voor
de ‘albums’ die hij maken ging.
Het was niet de eerste maal dat ik met een jazzmusicus een afspraak maakte, maar
voor de meesten onder hen gaat het leven te snel om gelegenheidsbeloften na te
komen. Yusef antwoordde per omgaande, een vriendelijk briefje voorafgegaan door
de mohammedaanse groet: Peace be unto you, Bro Henk.
In Londen, in de regen, was zijn wantrouwen volkomen verdwenen. Hij herinnerde
zich dat ik ‘journalist’ was. Hij had plannen om zelf te gaan schrijven en vroeg me
hoe je dat doet. Wat? Een essay over sound, dat in de eerste plaats. Kon ik hem bij
voorbeeld helpen aan vijf grondregels waaraan hij zich zou moeten houden? Ik zei
dat hij in elk geval zo duidelijk mogelijk aan het begin moest uitleggen waarover hij
ging
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schrijven. Hij keek verrast: een leraar van hem had eens hetzelfde gezegd.
Hij praatte veel over zijn ‘leraren’, het leek of hij ze overal had zitten. Zoals ik
het bij veel nog niet verburgerlijkte negers heb gemerkt fascineerde het idee om te
schrijven hem. In New Haven kende ik een rasverteller die geen twee minuten op
zijn stoel kon blijven zitten en zijn verhalen af en toe onderbrak met: ‘If only I could
write!’
Yusefs vrouw Zaida toonde zich even leergierig. Ze moest een mohammedaanse
zendeling in Londen interviewen en wilde weten wat je zo iemand vragen kon. We
gingen een beetje uit de regen staan om haar opschrijfboekje veilig te stellen. Toen
Yusef over de autobiografie die hij wil schrijven begon te praten, zei Zaida meteen
dat Yusef niet eerlijk genoeg was: hij zou dingen uit zijn leven weglaten, hij zou van
alles verzwijgen, ze keurde het niet goed. Yusef grijnsde wat en terwijl Zaida de
Engelse TV prees en zei dat ze zich voorgenomen had om niet, zoals de meeste
Amerikanen, alles in Amerika beter te vinden - Amerika is een achtergebleven gebied,
zei ze - vroeg Yusef mij naar de beginselen van de autobiografie, alsof die werkelijk
bestaan...
Hij is even in de veertig. Zijn naam heeft hij veranderd toen hij, met zijn vrouw,
het mohammedaanse geloof aannam in 1956, maar ook zonder dat geloof zou hij er
wel iets aan hebben moeten doen, want hij heette Bill Evans, evenals de pianist. Veel
van de jongere musici hebben een grondige opleiding gehad en bezitten een M.A.
in muziek, maar Yusefs opleiding
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was moeizaam en werd vaak onderbroken. Hij was 21 toen hij zijn high school
voltooide en in die tijd, en later tot 1946, had hij in zijn geboortestad Detroit onder
andere als fabrieksarbeider gewerkt. Op de high school speelde hij in een orkest met
de prachtige naam Matthew Rucker and the 13 Spirits of Sound. ‘After a while we
went on the road,’ vertelde hij. Een verschil tussen beroepsmusicus en amateur wordt
er onder jazzmusici nauwelijks gemaakt: niemand zou zo gek zijn ‘amateur’ te blijven
als hij werk als musicus kan vinden.
Op het conservatorium dat Yusef van 1940-1941 bezocht zat hij bij Milt Jackson
in de klas. Milt was altijd ‘way ahead of the class’, vertelde hij met dezelfde
ontwapenende bescheidenheid waarmee hij over Wes Montgomery had gepraat. Wes
speelt uitsluitend op gehoor, had Adderly hem verteld en zijn commentaar was: ‘Only
a few of the really good ones can do that.’
Op het podium domineert hij onmiddellijk. Precies op tijd zet hij de standaard met
saxofoon, hobo, dwarsfluit voor zich op het podium en begint hij met een lange
fluitsolo waarin tegen het eind een van de meegeneuriede of meegebromde passages
voorkomt waarin hij een meester is - groot, ernstig, voortdurend scherp luisterend
naar het begeleidende blanke trio waarvan hij me verteld heeft dat ze elke dag beter
worden en dat ze zoveel beter lezen dan de Amerikaanse musici waarmee hij heeft
gespeeld. De zakken van zijn pak puilen op een vreemdsoortige manier uit en bij
India wordt het geheim van deze uitstulpsels onthuld. Er komt een hele reeks fluiten
en fluitjes te pas aan dit
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nummer waarvan hij de kleinste in zijn zakken draagt; de kleine dikke bamboe
MaMafluit; een lange houten fluit die hij na gebruik in zijn borstzak plant; een bel,
uit de zijzak, waarmee hij, met gefronste wenkbrauwen, een enkele ping geeft.
Behalve het aantal instrumenten dat hij beheerst - de fagot had hij thuisgelaten en het feit dat hij zowel hobo als dwarsfluit speelt - een klassiek musicus verzekerde
mij dat dit niet kán - is het meest opvallende van hem misschien zijn toon: groot,
warm en gevoelig, welk instrument hij ook ter hand neemt. ‘He's coming on!’ zei
Zaida over Yusefs toon. Op saxofoon is het een toon in de Hawkins traditie, een toon
waarmee hij prachtig een blues en een langzame ballad spelen kan. Zijn stijl is soms
tamelijk ‘far out’ zonder gewild en onbeheerst te zijn zoals die van Albert Ayler (die
in Amerika minder bekend is dan hier), een stijl waarin soms een robuuste humor
doorbreekt (One Little Indian) en waarin hij hard kan swingen, zoals op de platen
die hij met Mingus en Adderley maakte en zijn eigen opnamen, zoals No.7, een
driedelige blues waarvan hij het middendeel in de swingstijl uit de jaren veertig
speelt.
Na afloop van zijn set verscheen hij niet meer in de club. Beneden, in het betonnen
muzikantenkamertje, zat hij een fluitsonate van Bach te studeren. Er heerste de
gebruikelijke rommel, jassen waren over de bank gegooid, overal stonden lege dozen.
‘Take a seat,’ zei hij. Dat viel niet mee. Hij was verlegen en gespannen. Hij liet me
zien wat hij bij zich had: sonates van Bach en Händel. Zaida had me al verteld: ‘He
never plays
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that music at home’ - that music is de muziek waarvoor wij hem achterna lopen.
Ik dacht terug aan wat hij me in San Francisco had gezegd, dat hij alleen van
‘moderne’ klassieke muziek hield. Nu bladerde hij de sonates door: ‘This is all new
to me, you know. Baroque music. A friend of mine gave them to me.’ Van het concert
voor hobo en viool van Bach had hij niet gehoord. Hij wilde zijn fluittechniek
perfectioneren. Hij had een leraar - ‘And I only know three tonguings. But he knows
nine tonguings’ - hij telde ze op zijn vingers af: negen. Ik vroeg hem of ik mijn vrouw
zou halen, dan konden we samen praten. Hij dacht dat ik hem naar boven wilde
brengen om daar te praten en ‘it would be disrespectful to the musicians.’
En toen begonnen allerlei mensen binnen te lopen, de baas van de club met een
afschuwelijke tekening die een meisje van Yusef had gemaakt en waar ze een
handtekening onder verlangde; een zware onbehouwen man die in plat Londens over
geld kwam praten, 10 gns voor het een of ander was veel te weinig, moest minstens
15 gns zijn; iemand die Yusef zijn complimenten maken kwam: marvellous, beautiful;
en een vrolijke journalist die mij op staande voet voor journalist aanzag en vroeg of
hij voor mocht gaan - ‘Just a few questions.’ Van Bach zou niets meer komen en
toen ik Yusef zei dat de tweede set voor mij te laat zou worden grijnsde hij begrijpend:
‘Health comes first.’
Op de gang van de bovenste verdieping van zijn hotel klonk zijn fluit al weer. Etudes.
Het was tien voor vier.
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De Lateefs eten om vier uur, ik weet niet waarom. ‘I'm going to feed you too in a
minute’ zei Zaida, ‘I hope you realized that.’ Tussen de bedrijven vertelde ze dat
iemand op hun verdieping had geroepen of dat lawaai afgelopen was. ‘And Yusef
closed the door and then he phoned the manager.’ ‘I asked him first whether it was
all right,’ zei Yusef. ‘I only play the flute here.’
Onder het eten vertelde hij langzaam van zijn eerste baantjes, eerst bij het orkest
van Lucky Millender, daarna twee jaar bij Ernie Fields. Zijn grote ervaringen: spelen
bij Gillespie, in 1949; en een jaar voor haar dood begeleidde hij Billy Holiday op
zijn fluit gedurende een week. ‘She seemed fine. It was as if I'd known her all my
life, she was so warm and human. She didn't make any money, you know, it was
others who made money from her.’
Was Mingus een grote invloed? ‘He had an influence, but he wasn't the only one.
There were a whole lot of influences. For instance, the first person to mention atonal
music to me was a trumpet player in Ernie Field's orchestra. I don't know who it was,
I don't even remember his name!’
Hij heeft een sterk gevoel van loyaliteit ten opzichte van zijn medemusici en is
niet te verleiden tot kritische uitlatingen. Hij deed me in dat opzicht denken aan Eddy
MacFadden die eens tegen me zei: ‘They're all good.’ Maar bij het noemen van
Jimmy Smith zei hij niets meer. Jimmy is commercieel geworden, zei Zaida, hij zou
een ‘wider audience’ hebben als hij minder commercieel zou spelen. ‘A better
audience,’ pro-
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beerde ik, omdat het ‘wider’ me een beetje verbaasde. Ja, dat ook, maar in dat ‘wider
audience’ heeft Zaida iets wezenlijks gezegd over de verhouding tussen publiek en
musicus. Ga Ornette Coleman niet in de concertzaal horen, waarschuwde ze me, het
is afschuwelijk. Op de plaat is hij goed, dat komt omdat hij dan speelt wat de mensen
mooi vinden. Dat is niet hetzelfde als commercieel, het hoeft niet te betekenen: een
goedkoop maken van je eigen muziek. Dat laatste doet Jimmy Smith, hij herhaalt
zich voortdurend en vroeger - ‘He would make progress all the time,’ zei Yusef nu
toch.
En Zaida vertelde van haar enthousiasme voor Jimmy Smith toen hij in opkomst
was. Hij speelde in Detroit in de barre winter. ‘And there was that much snow and
a thick layer of ice in the streets - I would crawl over the ice to go and hear him.
When Jimmy played it made you feel good, you wanted to jump up and say hi to
people!’
Yusef heeft nu een contract met een kleine platenmaatschappij - Impulse - waar
hij mag spelen wat hij wil. ‘Yusef didn't give in,’ zei Zaida trots, hoewel er druk op
hem was uitgeoefend om gemakkelijker muziek te spelen. Van de meeste avant-garde
jazz moet ze overigens niet veel hebben en over ik weet niet welke groep zei ze: ‘It's
like that new stove we had here last week. It looked beautiful. It was new, it was
modern, but it didn't deliver, it didn't give anything.’ Het kwaad was inmiddels
verholpen, in tegenstelling tot de in Engelse huizen gebruikelijke
om-en-nabij-het-vries-punt temperatuur is het in de kamer smoorheet.
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Yusef vertelde dat er een massa weerstand tegen zijn 1984 was ontstaan. Niet in
geschreven kritieken, want die had hij nog niet gezien. Maar als de plaat op een
radiostation wordt gespeeld belt na afloop iemand op om te zeggen dat hij het
afschuwelijk vindt, en soms belt iemand omdat hij het het mooiste stuk vindt dat hij
ooit gehoord heeft.
Toen Yusef bij de curry en een cocktail van vruchtensappen beweerde dat hij geen
favorieten had onder de musici viel Zaida verontwaardigd uit: als iemand drie deuren
verder Parker draaien zou - ‘The conversation would break up. No favorites!’ Maar
zijn loyaliteit verbiedt hem om openlijk favorieten te hebben.
‘I've done a little thinking and I've done a little reading,’ begon hij na het eten,
‘and I've come to the conclusion that the term jazz is too vague to be applied to my
type of music. Jazz has such a multiplicity of definitions - They call Rock and Roll
jazz. I'm not putting down Rock and Roll. Some Rock and Roll is good... the things
you hear in New Orleans... Of course, there are roughnesses in it, but there are
roughnesses in my type of music. You've got to have an ear for it,’ besloot hij
verlegen.
Om zijn muziek te beschrijven heeft Yusef er een lang woord bij gemaakt:
‘Auto-physio-psychic music’. Dat woord, vertelde hij, betekent precies wat het zegt.
We praatten over de verbintenis tussen jazz en ‘klassieke’ muziek en Zaida noemde
het strijkkwintet dat Yusef in 1959 heeft geschreven, maar nog niet uitgevoerd
gekregen heeft. De voornaamste reden waarom zoveel pogingen mislukken om een
verbintenis tot
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stand te brengen ziet hij in het feit dat de klassieke musicus een ander klankideaal
heeft dan de jazzmusicus, en de enigen die misschien iets zouden kunnen presteren
in dit opzicht zijn mensen als de trompettist Richard Williams die opgeleid is in
klassieke muziek zowel als jazz.
De sociale positie van de jazzmusicus is op het ogenblik minder goed dan een paar
jaar geleden, maar Yusef wilde de schuld niet geven aan de grote populariteit van
de volksmuziek op het ogenblik. ‘It goes up and down,’ zei hij, maar om er behoorlijk
van te kunnen leven ‘you have to be a little famous.’ En zelfs dan - Art Farmer loopt
soms twee maanden zonder werk. Ik vroeg hem hoe Hawkins het maakte. ‘Hawkins
is all right, but he should have been much better. They haven't had him at the Lincoln
Center. Someone who's done so much....’
Ik vroeg hem naar de betekenis van de serie zachte flageolettonen, op de fluit
gespeeld, aan het slot van Utopia. ‘You must have a good recordplayer to hear them
at all! I wanted to say something very delicate,’ zei hij en bleef steken. ‘A kind of
affirmation?’ ‘Yes.’
Hoewel Yusef ook door de politie is afgetuigd en hij van tijd tot tijd zeer agressief
speelt is er in zijn houding geen protest. Het ligt niet in zijn aard en bovendien, het
gaat hem goed, hij kan leven zoals hij leven wil. Na Engeland gaat hij naar
Denemarken, dan terug naar Engeland en daarna is nog niets zeker, want contracten
worden niet lang van te voren gemaakt. Misschien krijgen ze nog gelegenheid om
naar Mekka te gaan,
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ze willen er graag heen. Maar eerst wil Yusef nog wat van Londen zien. Hij wil naar
madame, madame, madame - Butterfly, help ik. Maar nee, het is madame Tussaud.
Zaida, nieuwsgierig naar alles, wil van mij horen wie de beste moderne
Amerikaanse schrijvers zijn en onvermijdelijk valt de naam James Baldwin. Ze moet
niets van hem hebben. ‘It just isn't true....’ Ik moet de eerste neger nog ontmoeten
die Baldwin accepteert in de rol van aanvoerder van de goede zaak waarvoor hij in
Europa wordt gehouden. Ralph Ellison? ‘The same old stuff.’
Ten slotte vraag ik of hij in Amerika zijn oude kwartet weer bij elkaar zal krijgen.
Hij betwijfelt het. Wachten ze niet op je? Daar moet hij hard om lachen. ‘They'd be
skeletons, poor guys. They've got to eat!’
Het idee dat ze op hem zouden wachten vermaakt hem nog een hele tijd.
En als we ten slotte na drie en een half uur opstaan protesteert Zaida: ‘What's the
rush?’
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Malcolm Lowry
Malcolm Lowry stierf in 1957 in Engeland. Hij had gezworven, had in Mexico en
Canada gewoond. Er zijn gedichten van hem uitgegeven, een roman Ultramarine,
een bundel verhalen Hear Us O Lord From Heaven Thy Dwellingplace, een Selected
Letters of Malcolm Lowry, verzorgd door Harvey Breit en Margerie Bonner Lowry,
maar zonder zijn roman Under the Volcano (1947) zouden deze boeken waarschijnlijk
weinig aandacht hebben getrokken.
Under the Volcano is zijn meesterwerk, het boek waaraan men zijn waarde als
schrijver zal moeten blijven afmeten, een roman die drie maal in zijn geheel werd
herschreven en waaraan immens veel zorg is besteed, een aandacht die voortvloeit
uit wat Lawrence noemt ‘that will of the writer to be greater than and undisputed
lord over the stuff he writes.’
Evenals Joyce's Ulysses waardoor Lowry duidelijk is beïnvloed, speelt het verhaal
zich af binnen een tijdsbestek van 24 uur, de laatste 24 uur uit het leven van Geoffrey
Firmin, een systematisch gedegradeerde en ten slotte ontslagen Britse consul - in het
boek steeds
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spottend de Consul genoemd - die woont in een stad waaraan Lowry de naam
Quauhnahuac geeft. Op deze sinistere feestdag, de Dag der Doden, november 1938,
keert Geoffrey's gewezen vrouw Yvonne bij hem terug en brengt zijn half broer
Hugh, een wat vage links georiënteerde jongen die in Spanje heeft gevochten, hem
na lange tijd weer een bezoek. Samen met de voormalige filmactrice en de dadenmens
in cowboy uitrusting, trekt de Consul, in vergaande en steeds verder gaande staat,
door de dorre stad, zoekt hij zijn vriend de filmproducer Laruelle op met wie Yvonne
een verhouding heeft gehad, viert hij feest in een naburige stad waar Hugh zich
onderscheidt door in een arena een wilde stier te berijden en waar Yvonne een redelijk
gesprek met Geoffrey probeert te voeren en hem smeekt om een nieuw leven met
haar te beginnen. De Consul is dan voor geen rede meer vatbaar en wanneer hij
tenslotte Hugh en Yvonne kwijtraakt en Yvonne door een loslopend paard wordt
doodgetrapt, krijgt men nauwelijks het gevoel dat er iets uit zijn leven is weggenomen.
De ondergang van de Consul voltrekt zich onder samenpakkende onweerswolken
tegen de achtergrond van het exotische, onheilspellende landschap, een natuur die
tot alles in staat is, de twee vulkanische reuzen Popocatepetl en Ixtaccihuatl die het
op hem persoonlijk gemunt lijken te hebben - een landschap waarin het wat
overdreven Engelse accent van de Consul symbool wordt van zijn volstrekte isolatie.
Zijn dood - hij wordt aan het eind van het boek door Mexicaanse fascisten
neergeschoten - is in dit barre oord
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een lugubere grap, iets willekeurigs, zonder betekenis.
Lowry heeft al zijn literair vernuft ingezet om eenheid te verlenen aan de roman,
maar wanneer men probeert om zich het boek als eenheid voor de geest te halen, valt
het in brokken uiteen. De curve van de belangstelling heeft zijn toppen en dieptepunten
en er zijn in het boek grote gedeelten die in het geheugen vervagen voordat men ze
goed en wel heeft gelezen. Lowry heeft zijn drie karakters een gelijkwaardige plaats
in de roman willen geven en heeft hun levens daartoe kunstig met elkaar verweven,
maar de enige die werkelijk tot leven komt is de Consul en omdat de Consul zo
grandioos tot leven komt verbleken de anderen des te sneller. Geen herschrijven
heeft daar iets aan kunnen veranderen.
Een van de hoogtepunten van het boek is het vijfde hoofdstuk waarin de Consul
in zijn verwilderde tuin, het Paradijs waaruit hij verdreven zal worden en waarin zijn
flessen tequila verborgen zijn waarover hij moet waken, een langdurig gesprek voert
met zijn buurman, de rentenierende walnootkweker Mr. Quincey die zijn gras en
bloemen aan het besproeien is ‘in khaki shirt and grey flannel trousers, sandalled,
immaculate, grey-haired, complete, fit, a credit to Soda Springs, and carrying a
watering-can...’
Wanneer de Consul deze Mr. Quincey in zijn tuin gewaar wordt raakt hij op dreef.
Hij praat onophoudelijk tegen de misprijzend toeziende man, spint de meest verfijnde
gedachtenweefsels, van de hak op de tak springend en vrij associërend - een gegoochel
met ideeën en literaire toespelingen waaruit men raden kan
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welke potenties er in hem verloren gaan - en vooral spottend, met zichzelf, de
Engelsman in hem, zijn accent, zijn drinken, met Mr. Quincey's doffe nuchterheid.
Lowry bereikt hier een lichtheid en een schittering waarbij men zich de Consul voor
gaat stellen als heel klein en gewichtloos, zwevend van plaats tot plaats, van gedachte
tot gedachte - dezelfde Consul die eerder als groot en sterk werd beschreven. Er
vallen gapingen in zijn bewustzijn - hoe komt hij plotseling in de badkamer? - hij
heeft geen begrip meer van de volgorde waarin de gebeurtenissen plaatsvinden, hij
heeft elke controle over zichzelf verloren. Er is geen spoor van zelf beklag.
Het meest verrassende hierbij is wel de humor die in een boek als The Lost Weekend
geheel ontbreekt. Het vloeiende hardop denken van de Consul, de werkzaamheid
van zijn cynisch, op niets gericht intellect, heeft Lowry op een unieke manier vast
weten te leggen.
De Consul is voortdurend te veel voor de nogal domme Mr. Quincey:
‘...Do you know, Quincey, I've often wondered whether there isn't more
in the old legend of the Garden of Eden, and so on, than meets the eye.
What if Adam wasn't really banished from the place at all? That is, in the
sense we used to understand it-’ The walnutgrower had looked up and
was fixing him with a steady gaze that seemed, however, directed at a
point rather below the Consul's midriff - ‘What if this punishment really
consisted,’ the Consul continued with warmth, ‘in his having to go on
living there, alone, of course - suffering, unseen, cut off from God... Or
perhaps,’
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he added, in a more cheerful vein, ‘perhaps Adam was the first property
owner and God, the first agrarian, a kind of Cárdenas, in fact - tee hee!
- kicked him out. Eh? Yes,’ the Consul chuckled, aware, moreover, that
all this was possibly not so amusing under the existing historical
circumstances, ‘for it's obvious to everyone these days - don't you think
so, Quincey? - that the original sin was to he an owner of property...’
Het kleinste gebaar, de minste stembuiging, zijn hier in woorden gevangen. De
woorden werken ook, vooral door het contrast tussen de Consul die zich een ogenblik
volkomen gelukkig voelt en heer en meester van de situatie is, en de starre
walnootkweker, onweerstaanbaar op de lachspieren.
Maar even later is het geluk voorbij, de tuin geraakt tot leven, het delirium kondigt
zich aan:
He became conscious, for the first time, of the extraordinary activity which
everywhere surrounded him in his garden: a lizard going up a tree, another
kind of lizard coming down another tree...
Tegenover de ‘vrolijke’ momenten staan van tijd tot tijd de plotseling nuchtere
gedachten die het boek een sterke ondertoon van melancholie verlenen:
...a desire, too, to lead immediately again a normal happy life with her, a
life, for instance, in which such innocent happiness as all these good people
around him were enjoying, was possible...
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met het half spottende idealiseren van het ‘gewone’ leven, of de verzuchting, eveneens
half spottend, een spot waarmee Lowry een hang naar sentimentaliteit te lijf gaat:
‘May everything come, somehow, right. May we all be happy.’
Ten slotte een gedeelte uit een van de pijnlijkste stukken uit de roman, waar de
Consul als het ware de rekening opmaakt:
Stop! Look! Listen! How drunk, or how drunkly sober undrunk, can you
calculate you are now, at any rate? There had been those drinks at Senores
Gredorio's, no more than two, certainly. And before? Ah, before! But later,
in the bus, he'd only had that sip of Hugh's habanero, then, at the
bullthrowing, almost finished it. It was this that made him tight again, but
tight in a way he didn't like, in a worse way than in the square even, the
tightness of impending unconsciousness, of seasickness, and it was from
this sort of tightness - was it? - he'd tried to sober up by taking those
mescalitos on the sly - But the mescal, the consul realized, had succeeded
in a manner somewhat outside his calculations.
En tegen de mescal, kunnen we eraan toevoegen, heeft hij zich die dag voortdurend
gewaarschuwd. (‘“But if I ever start to drink mescal again, I'm afraid, yes, that would
be the end,” the consul said dreamily.’)
Het sterkst komt hier zijn isolatie tot uiting, een isolatie die hem zelfs voor de
lezer in zekere zin onbereikbaar maakt. Want hoewel er in deze vernuftig
geconstrueerde roman aanwijzingen te over zijn dat Lowry zijn Consul als veel meer
dan een hopeloze
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dronkaard heeft gedacht, wordt hij geen werkelijk tragische figuur. Dat is althans
mijn ervaring: zelfs bij de subtiele aanwijzingen van naderend onheil (‘...but tight
in a way he didn't like...’) bleef hij een fenomeen waarbij ik mij toeschouwer voelde:
een vreemde, zielig en geheel door zijn ziekte bepaald, vermakelijk om de acrobatische
toeren van zijn geest, maar iemand die men ten slotte tamelijk onberoerd ten onder
ziet gaan. Dit is een beperking, maar geen gebrek van het boek; het heeft te maken
met Lowry's moed om de pathetiek die wij hadden verwacht en die zonder al te veel
moeite aangebracht had kunnen worden achterwege te laten. Lowry heeft afstand
genomen van zijn autobiografische Consul die in de oorlog als zeeofficier een medaille
voor moed heeft verworven, hij beschrijft hem als iemand die medelijden door middel
van zijn humor afweert, die zich af en toe gelukkig voelt, zich althans kostelijk
vermaakt.
Het eind van het boek, waarop in het eerste hoofdstuk wordt gezinspeeld, de moord
op de consul die door de fascisten in hun kromme Engels als ‘spider’ (spy) wordt
herkend, doet eerder denken aan een parodie, een komische opera, dan aan een
tragedie. De woordenstroom is hier niet meer te stuiten, de brille van de oppervlakte
werkt vermoeiend en verdoezelt het beeld.
Waarschijnlijk is de afstand die er tussen de Consul en de andere karakters bestaat
symbolisch voor de verhouding van Lowry tot zijn medemensen. Op Hugh, de
halfbroer, met zijn kleurig verleden, ex-zeeman, liedjesschrijver, politiek agitator,
rust de zware taak
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om de roman een politieke ondergrond te geven, maar uit de woordenzee, deze wat
F. Scott Fitzgerald noemde ‘blankets of excellent prose’, waarmee Lowry het
bewustzijn van de Consul zo suggestief wist uit te beelden en de warrige kermis die
de wereld voor hem was geworden wist op te roepen, rijst van Hugh alleen het vaagste
beeld. Deze afsplitsing van Lowry zelf blijft een stuurloze schim, tamelijk
oninteressant, en de politieke ideeën die Lowry hem in de mond legt blij ven in de
lucht hangen. Opvallend is hierbij het verschil in techniek: terwijl de Consul van
binnenuit beschreven wordt, lijkt het alsof Hugh geen innerlijk heeft.
Yvonne, met haar alcoholische vader, haar vroege filmcarrière als ‘oomph girl’,
haar even vroege echtscheiding, haar publiciteit, haar affaires, wordt vooral omdat
ze een grotere plaats inneemt in de gedachten van de Consul wat duidelijker. Zij
moet de ‘andere’ Consul onthullen: de mens waarvan iemand kon houden. Ze doet
denken aan een figuur uit een roman van Scott Fitzgerald, maar de vergelijking valt
voor Lowry ongunstig uit. Hij mist het vermogen om zich werkelijk in te leven in
zijn Yvonne. Haar terugkomst is ontroerend, maar hier staat eigenlijk de Consul weer
in het middelpunt.
Ze vindt hem in een bar:
The bar was empty, however.
Or rather it contained one figure.

Voor de Consul leeft ze voornamelijk als herinnering en van haar aanwezigheid is
hij zich nooit volledig be-
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wust. De karakterisering van Yvonne, een vrouw die de lezer waarschijnlijk banaler
vindt dan Lowry, is niet vrij te pleiten van sentimentaliteit en Lowry's humor ontbreekt
hier grotendeels.
Hoeveel verbale energie Lowry ook aan Hugh en Yvonne heeft besteed, zij hebben
in het boek toch minder waarde dan twee gevulde flessen tequila. Lowry heeft zijn
beperkingen niet beseft, er in elk geval de consequenties niet uit getrokken en dat is
dan weer een trek die tevens kenmerkend is voor de Consul die voortdurend op de
vlucht is voor zichzelf.
Van het vernuft waarmee het boek geschreven is, is de minutieus uitgewerkte
symboliek misschien het beste voorbeeld. Op de Dodendag, tevens de dag van
Geoffrey's dood, is het pad van de Consul letterlijk bezaaid met doodsymbolen. Met
een enkele uitzondering zijn het echter literaire symbolen, kunstmatig aangebracht
om weer uit de tekst te worden opgevist, ze brengen het verhaal niet op een meer
universeel plan en verlenen geen diepte zoals dat het geval is bij een symboliek die
natuurlijk uit het proza opkomt. En op de meest geslaagde momenten wordt de kracht
van de symboliek soms bovendien nog ondergraven door de situatie zelf. Zo is de
afdaling van de Consul in de hel, hier een helse machine op de kermis waarin hij
verzeild raakt terwijl de Mexicaanse kinderen om hem heen joelen, waar zijn laatste
bezittingen uit zijn zakken rollen en waarin hij omgekeerd in een van de
‘biechtstoelen’ hangen blijft ‘with only a scrap of woven wire between himself and
death’ een van de gekste scènes uit het boek. Het is alsof Lowry de sterkste kanten
van
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zijn talent wantrouwde en homage bracht aan de traditionele fantasieloosheid van
de criticus die het komische niet voor vol kan aanzien.
In de vroege roman Ultramarine vond ik het volgende. De ik, een jonge zeeman,
kennelijk een zelfportret, zegt tegen een Duitser die hij toevallig aan wal ontmoet:
‘...But the desire to write is a disease like any other disease; and what one
writes, of one is to be any good, must be rooted firmly in some sort if
autochtony. And there I abdicate. I can no more create than a fly. What I
could achieve would be that usual self-conscious first novel, (...) of which
the principal character would be no more and no less, whether in liquor
or in love, than the abominable author himself. I fear also, that the disease
is a childish one, diarrhoea scribendi simply...’
Het zou onrechtvaardig zijn om aan deze onheilspellende passage te veel betekenis
te hechten maar hij bevat een kern van waarheid die op Lowry's later werk is toe te
passen.
Het werkelijke onderwerp van Under the Volcano is niet politiek, niet liefde, maar
drank. Lowry heeft niets anders om over te schrijven. Menselijke verhoudingen
blijven onduidelijk, zoals de verhouding van de Consul tot het uitvoerig beschreven
landschap onduidelijk blijft. Daarom komt het me tendentieus en zinloos voor om
Lowry aan te prijzen als ‘de grootste schrijver sinds Joyce’ of sinds wie dan ook.
Maar met de Consul heeft Lowry zich kunnen iden-
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tificeren. Lowry weet nauwkeurig aan welke sensaties een verslaafde onderhevig is
en hij beschrijft ze met meesterschap. En hij probeert niet om de rotheid van de
wereld verantwoordelijk te stellen voor de verslaving van de Consul. Deze blijft
gelukkig onverklaard. De Consul in zijn tuin, Mr. Quincey bespottend, trachtend om
God aan de telefoon te krijgen, op momenten dat hij alles drinkt dat binnen zijn
bereik staat ‘without regard for ownership’, eenzaam in het kermisrad - om dit unieke
portret kan men Under the Volcano bij de klassieken indelen.
John Vandenbergh gaf aan zijn Nederlandse vertaling van het boek een nogal
ouderwets hoogdravende inleiding mee, waarin hij stelt dat de roman voor Lowry
‘een plaats heeft veroverd in de literatuur aller tijden’ - zeker iets om jaloers op te
zijn, maar voor ons, vanuit het taaie ongerief tot één bepaalde tijd te horen, moeilijk
te schatten.
De vertaling is overigens goed, zonder briljant te zijn. Vandenberghs stijlgevoel
is niet overal even zuiver en er staan nogal wat fouten in de tekst die een ander dan
de vertaler, die zich op dergelijke plaatsen waarschijnlijk blind gestaard had op het
zeer moeilijke Engels, er gemakkelijk voor hem uit had kunnen halen. Voor deze
fouten is de uitgever dan ook minstens zo verantwoordelijk te stellen als de vertaler.
Een enkel voorbeeld: ‘Het had geen zin Sr. Bustamente duidelijk proberen te
maken...’; ‘Maar destijds was het de Consul eenvoudig niet meer mogelijk...’ (voor:
‘But by this time the poor Consul had already lost almost all
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capacity for...’); ‘Dan vlieg ik languit in de aarde...’ (een raadselachtige vertaling
van de dichtregel: ‘Then will I headlong fly into the earth...’); ‘...hij kon de regen
van de daken horen afdruipen en het water nog door de goten op straat stromen en...’;
‘...elk voorwerp eiste tijd eer het hem iets zei.’ (voor: ‘...each object demanded some
moments to impinge upon him.’); ‘...en de Consul dronk alles op waar zijn oog maar
op viel, ongeacht van wie ze waren.’ (afgezien van de fout een weinig zeggende
vertaling van: ‘...and the Consul drank everything in sight without regard for
ownership.’); ‘Kom op, lieveling...’ (een wel erg vulgaire vertaling van: ‘Come along,
darling...’) Deze en dergelijke gebreken die bepaald niet tot een minimum beperkt
gebleven zijn doen onvermijdelijk schade aan een werk van dit gehalte.
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Wolkers' paradijs
Om misverstanden te voorkomen plaats ik mijn stelling aan het begin: De hond met
de blauwe tong, Jan Wolkers' jongste verhalenbundel, is het werk van een imitator
en een popularisator die weinig pogingen doet om op eigen benen te staan en die niet
door de sterkste kanten van zijn Meesters is beïnvloed, waaruit ik opmaak dat hij
deze schrijvers onsubtiel heeft gelezen.
Een schrijver is geen voortbrengsel van zijn vader en moeder, of van ‘het leven’,
maar het produkt van voorgangers en tijdgenoten: iedereen begint als iemands jongste
broer. Dat bij Wolkers de invloeden gemakkelijk aan te wijzen zijn doet aan de
waarde van zijn werk niets af, maar in zijn nieuwe boek staat, behalve een verhaal
dat ik zo onsympathiek slecht vind dat ik het verder buiten beschouwing laat (‘De
wet op het kleinbedrijf’), zoveel dat regelrecht uit Werther Nieland lijkt te komen,
zoveel effectbejag dat wat vermoeid tegen Hermans aanleunt, er is zo weinig dat
wijst op het zoeken naar een eigen weg, dat mij deze harde woorden wel van het hart
moeten.
Ik geloof dat de voornaamste oorzaak van Wolkers'
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vasthouden aan zijn voorbeelden zijn niet gering literair opportunisme is, gekoppeld
aan een nog grote literaire onzekerheid die o.a. blijkt uit zijn gave om een in aanleg
goed verhaal als de titel-novelle door slecht geobserveerde details en gewilde
knaleffecten te bederven.
De hoofdpersoon in dit verhaal gaat in zijn auto naar zijn stervende vader. Hij haat
de man en doet alles, behalve omkeren, om de ontmoeting uit te stellen. Wanneer
hij bij het huis komt, stapt hij uit, kijkt de slaapkamer binnen en gaat terug naar zijn
auto.
Het gegeven had een indrukwekkend verhaal kunnen opleveren. Wolkers had zich
bijv. kunnen concentreren op het innerlijk conflict van zijn hoofdfiguur, diens
gebondenheid aan de vader, het niet-en-toch-wel willen gaan. Er is in het eerste deel
een kunstige verweving van heden en verleden, van wat gezien en wat gedacht wordt
waarvoor men bewondering kan hebben.
Dan komt er, te beginnen op blz. 76, een episode van onversneden strontroeren
dat een schrijver al gauw het etiket ‘genadeloos eerlijk’ bezorgt en in dit geval het
verhaal genadeloos in de grond boort.
Het stuk wordt gevormd door de lijkgedachten van de hoofdpersoon en een
herinnering aan een afstraffing die de vader hem en zijn broer eens, per wandelstok,
heeft toegediend. De gedachten zijn, op dat moment, volstrekt ongeloofwaardig voor
tenminste één lezer, en ze hebben in het verhaal niet de minste functie. De
voorstellingen die de ik zich van de dode maakt zijn onpersoonlijke fantasieën die
men, desgewenst,

Henk Romijn Meijer, Naakt twaalfuurtje

185
over elke willekeurige dode kan koesteren. Als de ik een werkelijke binding met de
vader zou hebben zouden hem. ongetwijfeld sprekender beelden voor ogen komen.
Ook zijn de gedachten geen uitdrukking van een verdrongen doodsangst van de ik,
daarvoor is de taal te traag, te zeurderig bijna, en van een obsessie die men mee kan
voelen is geen sprake. De herinnering aan de bestraffing is even storend. Dit is het
middelpunt ervan: ‘Ik keek naar mijn broer. Ik zag zijn zak onder zijn billen naar
buiten steken als bij een hond.’ Van gedachten aan pijn, of angst, die het voorval in
zijn geheugen zouden hebben geprent, is niets te bespeuren. De wandelstok blijft als
een verzinsel in de lucht hangen. Wanneer deze ik deze dingen op dat moment zou
denken, zou hij zich alleen maar verbeelden dat hij zijn vader haat en zou deze
inbeelding het theatrale dagdromen zijn van een volmaakte nul, en dat is een conclusie
die Wolkers niet trekt. Ik vind het verhaal daarom onintelligent en tamelijk
kinderachtig.
De taal, de eenvoudige zinsbouw en het simpele woordgebruik suggereren een
ingehouden spanning, maar zijn in werkelijkheid kleurloos en moe en in de
beschrijving valt dikwijls een gebrek aan aandacht ten opzichte van details op. Over
de automobilist schrijft Wolkers:
Hij steekt het sleuteltje in het contact en start. Maar pas als hij de choke
uittrekt slaat de motor aan. Een paar keer drukt hij diep het gas in tot hij
het pedaal door zijn schoen heen met zijn voetzool voelt. Blauwe rook
waait schuin langs de auto omhoog.
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Het is koud die dag. Het heeft gesneeuwd en de sneeuw op de motorkap is een
‘doorzichtige(!) bevroren brij’. Zelfs de meest primitieve automobilist weet dat je
op zo'n dag moet beginnen met de choke uit te trekken. En het gaspedaal voel je, als
je eraan denkt, altijd met je voetzool, bij hard induwen wordt dit gevoel niet sterker,
de weerstand wordt nauwelijks vergroot. Verderop ‘kijkt hij naar de temperatuur.
Als hij ziet dat die hoog genoeg is knipt hij de verwarming aan. Warme lucht wordt
langs zijn rechterbeen naar binnen geblazen.’ De ik schakelt bhjkbaar de ventilator
in, de verwarming kun je niet ‘aanknippen’ en hij blaast niet uit eigen beweging. Een
poosje later staat er (blz. 69): ‘Hydraulische kipper, leest hij met wijd opengesperde
ogen, terwijl hij de rem tot de plank indrukt.’ Een auto waarbij je de rem tot de plank
kunt indrukken remt niet meer en is onbruikbaar, en bij zo'n overjarige miskraam
verwacht je niet dat de temperatuurregelaar en andere verfijningen hun dienst nog
vervullen. Ik dacht, misschien trapt hij per ongeluk de koppeling in, die gaat veel
dieper, maar nee, de auto remt normaal. De eerste alinea op blz. 94 begint: ‘Hij (de
vader) zei dat ik twee linkerhanden had. Maar hij heeft nooit met honderdtwintig
kilometer over een spiegelgladde weg gereden.’ Hij ook niet, ondanks zijn
grootspraak, anders zou hij eerder dood zijn geweest dan de stervende vader. De
alinea gaat verder:
Er kan van alles uit het donker op mij af komen vliegen, maar ik ben niet
bang. Ik sluit mijn ogen vijf seconden. Een... twee... drie... vier... vijf... Ik
zit nog rechts op
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de weg. Het was zijn eigen angst die hij aan ons doorgaf. Werd zijn angst
er minder door toen hij vertelde van de machinist in Amerika die voor de
trein uit een schaduw zag dansen in het licht over de rails. Hij kreeg een
hartverlamming en de trein ontspoorde. In de lamp zat een vlinder
opgesloten die steeds tegen het glas opvloog.
Het verhaal van de machinist en de vlinder is mij bekend als een typische
zondagsschoolvertelling. Wanneer de machinist de schaduw ziet stopt hij de trein,
hij stapt uit en merkt dat hij vlak voor een afgrond staat waarvan de brug is ingestort:
zo redt God zijn schepselen. In deze versie heeft het verhaal in elk geval eenpointe,
hoe melig die ook is, terwijl Wolkers' schimmige verbastering alleen indruk kan
maken op lezers die zich a priori laten opwinden door een verhaal over een vlugge
auto en een stervende man. Ik vraag me af wie navertelde dat er een vlinder in die
lamp zat. De stoker? Als er een stoker was geweest had hij de trein wel op de rails
gehouden. Ook geloof ik dat zelfs wanneer een vader zo bezopen zou zijn dat hij
zijn zoon over een hartverlamming vertelt, dit op het kind geen indruk zou maken.
Wat stelt een kind zich voor bij een hartverlamming?
‘Als een tegenligger een paar keer met zijn licht knippert dimt hij. Wanneer de
auto gepasseerd is knipt hij zijn grote licht weer aan,’ schrijft Wolkers. Al eerder
had hij verteld: ‘Buiten de bebouwde kom zet hij de versnellingshandel in zijn
overdrive en knipt hij het grote licht aan.’ Wat voor auto is dit toch? Ik dacht aan
een 2CV, die heeft een overdrive, maar kan zelfs
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met Gods hulp geen honderdtwintig rijden. Verder zijn er bijv. een Rover, en wat
sportauto's, maar die gaan weer veel harder dan honderdtwintig als je met het gas op
de plank rijdt. Het kinderachtige vermelden van volkomen automatische handelingen
bij iemand die n.b. in een zeer gespannen gemoedstoestand verkeert wekt de indruk
dat Wolkers het stereotiepe hardrij-verhaal vertelt, de hardrijerij van iemand die nog
nooit een auto van binnen heeft gezien.
Ik ben me er pijnlijk van bewust dat het voorafgaande niet het soort lectuur is
waarom men zit te springen, maar ik vind het nuttig om bij deze literaire slippartijen
stil te staan, omdat ze wijzen op een naïef geloof in het geschrevene, of een gebrek
aan toewijding, twee gebreken die niet ver van elkaar verwijderd liggen. Het is het
verhaal van iemand die geen werkelijke belangstelling heeft voor zijn hoofdfiguren.
Het eerste verhaal, ‘De achtste plaag’, is een cynische variatie op het woord van
de Prediker: ‘... en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg, en de amandelboom
zal bloeien, en dat de sprinkhaan zichzelve een last zal wezen, en dat de lust zal
vergaan.’ Op Paasdag onderneemt de ik, een jongen van onbestemde leeftijd, een
kleine zwerftocht vóór het ontbijt. Hij verkracht een kip. Het ei dat de kip even
tevoren heeft gelegd vindt de jongen bij zijn ontbijtbord, onvoldoende gekookt
uiteraard. Er komen verder een kerkgang en een paasdiner voor in het verhaal, waarbij
het konijn van de jongen wordt verslonden. Een bloeiende amandelboom ben ik niet
tegen gekomen, maar de sprinkhaan is er wel: de jongen heeft hem onder het konijn
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in de pan gestopt, de vader eet hem ten slotte op: ‘Gewoon vlees van dat beest,’ zei
hij, in zijn onwetendheid, even gewoon als de gebakken muizen uit Een roos van
vlees waarschijnlijk.
Het verhaal had misschien een mooie groteske kunnen worden, als Wolkers zich
wat minder ernstig had kunnen nemen. Afgezien van het verneuken van die arme
oude kip is er een scène die daar op wijst (blz. 23). De familie gaat de kerk in, de ik
draagt een nieuwe plus-four:
Toen we door het middenpad liepen zakte mijn broek op mijn enkel. Terwijl
ik mij bukte om hem op te trekken gaf mijn broer mij met zijn knie een
stoot tegen mijn achterwerk. Gebukt vloog ik naar voren, struikelde en
kwam met mijn hoofd in de knieholte van mijn vader terecht, die daardoor
vlak voor de preekstoel op zijn knieën viel. Bijna tegelijkertijd zette het
orgel in, maar het geroezemoes rondom ons bleef hoorbaar. Mijn vader
stond zo kalm en waardig op dat het was of hij in de verkeerde kerk terecht
was gekomen, maar toen hij mij met één hand van de grond oppakte,
voelde ik de woede in zijn ijzeren greep kolken.
Deze ontheiligende kettingbotsing is op zichzelf wel vermakelijk, maar het beeld
van de ‘verkeerde kerk’ is nietszeggend en woede in iemands ijzeren greep voelen
kolken kun je alleen met behulp van literatuur die zich aandient met een karikatuur
van een hoofdletter. Het is alsof Wolkers zich opeens een vroegere zin herinnert:
‘Maar er was slechts de lege omtrek(?) van mijn angst’, een onthulling die even
onduidelijk en li-
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terair is als de kolkende woede. Er is iets met Wolkers, er galmt iets door dit proza
heen, er trilt wat mee, en plotseling zie ik hem, ‘van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde’, in stemmig zwart zijn kunstkansel beklimmen, er valt een stilte op zijn
hoog bevel. Een geringe verschuiving in de tijd, de appel valt. - Maar nee, genoeg
hierover.
Die angst, of de lege omtrek ervan, wordt in het verhaal niet voelbaar gemaakt,
ondanks de verlekkerde beschrijvingen van het vet in de pan en wat eronder zit
(‘Bruinige gelatine kwam uit de barst omhoog’) en de melodramatische beelden (‘Tot
het gelige vet er als dikke tranen van de zijkant overheen begon te lopen’). Er is
bovendien een onaangename toon van zelfbeklag in dit troebele stuk proza, een
sparen van zichzelf dat Wolkers niet blijkt te doorzien en dat hem ertoe brengt zijn
hoogst eigen uitlaat met zo'n vriendelijk oudedameswoord als achterwerk aan te
duiden, terwijl hij het grovere geschut voor zijn omgeving reserveert.
De beide resterende verhalen, ‘De tweede dood’ en ‘Wespen’, herbergen in ieder
geval niet zo'n opeenhoping van dubieuze verschrikkingen. Het zijn aardige verhalen,
hoewel ze nog te veel bevatten dat onecht aandoet. ‘Wespen’, heeft een zeer literair
begin:
De lucht was zilver, kleurloos. De voorwerpen in de tuin zagen er
onwerkelijk uit. De hark, de grote houten speelgoedauto, de zandvormpjes
bij de zandbak, hadden de kleur van aarde.
Het is geen dag en het is geen nacht, dacht ik. Alles moet nog levend
gemaakt worden.
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Dit is sfeermakerij in de goede oude traditie, de traditie van De stille plantage, e.d.,
de sfeer is ontsprongen aan een vervagende gemoedstoestand waarin ‘everything is
anything and nothing something’.
Het beschrijft een vistocht van een jongen met zijn vader. Terwijl zijn vader zit
te vissen dwaalt de jongen af, steekt zijn hand letterlijk in een wespennest, wordt op
zijn vlucht door wespen achtervolgd, ten slotte wordt de vader door een wesp gestoken
en dat maakt een ontijdig einde aan het vissen.
Het verhaal wordt helaas ontsierd door typische Wolkersonzuiverheden. De vader
vangt een baars, het haakje blijkt diep in de vis te zitten.
Ineens gaf hij een ruk. Ik hoorde iets knappen in de vis. Zijn bek ging zo
ver open dat hij doorzichtig werd. Toen trok mijn vader zijn ingewanden
aan het haakje naar buiten. Ik sloot mijn ogen. Mijn lippen krulden om
terwijl het water in mijn mond kwam te staan.
De zin over de ingewanden zag ik in de etalage van een Amsterdamse boekhandel,
in grote letters op een stuk karton gekalkt. Het is blijkbaar een goede reclamezin,
maar als beschrijving van de angsten en gevoeligheden van een kind is hij vals. Ik
heb nog nooit een kind gezien dat niet nieuwsgierig en volkomen onbewogen kan
toekijken bij zoiets gruwehjks als het schoonmaken van paling. Aan mijn
herinneringen van het villen van paling is geen enkele angst verbonden, en ik vermoed
dat kinderangsten worden opgeroepen door veel onopvallender gebeurtenissen, voor
een vol-
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wassene nauwelijks als schrikaanjagend te herkennen. ‘Ik sloot mijn ogen’: Heer,
heb medelijden met mij, Jan Wolkers. De gevoeligheid die Wolkers zijn ik toedicht
is een leugen, de impliciete beschuldiging aan het adres van de vader wordt erdoor
ontkracht.
De uitbeelding van de gereformeerde vader en diens schrikbewind is niet subtiel.
De man is een vergaarbak van moralistische frasen, echt en afschrikwekkend in hun
starheid. De lezer met een gelijke achtergrond zal aan een half woord genoeg hebben
om het type te herkennen, maar als Wolkers doorgaat met het schrijven van dit soort
verhalen, bestaat er een grote kans dat het portret van de man even stereotiep en
verstard wordt als de uitspraken die hij doet.
In ‘De tweede dood’ staat de vader minder centraal. Het is een verhaal in de trant
van Werther Nieland, vol geprevelde zinnen, deftige taal en er is een rituele dood.
Het speelt zich af rondom een inkwartiering en de opwinding die de ingekwartierde
officier bij de kinderen teweeg brengt, de fantasieën die zij aan hem wijden, zijn met
levensechte details beschreven:
Door de gang liep ik naar de keuken.
Mijn moeder stond voor het aanrecht brood te snijden. Ze had haar schort
niet voor.
‘Is hij er?’ vroeg ik opgewonden.
‘Zou je niet eerst gedag zeggen?’ zei ze.
Even later ontspoort Wolkers weer. De moeder is bezig uien te snijden:
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Toen ze naar mij keek zag ik dat haar ogen vol tranen stonden.
Misschien is er wel oorlog, dacht ik verschrikt.
Zo ‘verschrikt’ reageert een kind niet. Vergelijk dit met b.v. De ondergang van de
familie Boslowits:
‘Echt in de oorlog, prachtig,’ zei ik zacht voor mijzelf.
En met die ene zin uit Van het Reve zijn we dadelijk in een wereld van stilistische
en psychologische verfijning waarbij Wolkers in het niet zinkt.
De ingekwartierde officier is natuurlijk een homoseksueel. De streng gereformeerde
vader praat daar vrijuit over in het bijzijn van zijn zoon, zo bijv.:
Zo'n verwekelijkte man, ik word er misselijk van. Die anderhalve man en
die paardekop die we hebben bestaat nog voor de helft uit van die mietjes.
Het komt mij, voorzichtig gezegd, onwaarschijnhjk voor dat een vader van het type
van wie men verwacht dat vrijwel alles verdrongen is omstreeks 1940 (!) een man
in uniform (!) als homo zou herkennen, zelfs al gedroeg die officier zich verwijfd,
en dat Wolkers de vader zo ongegeneerd over het verschijnsel laat praten is voor mij
een bewijs van kwade trouw, een oplichterij waar voornamelijk zijn aanhankelijke
tieners in zullen trappen.
Dood, sex, religie zijn Wolkers' thema's. Hij doet het ons geen ogenblik vergeten.
Het is een ambitieus
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programma en de schrijver bewijst met deze verhalen vooral dat hij zijn thema's niet
aankan. Wolkers heeft een flair voor schrijven, hij heeft een paar verhalen geschreven
die beter zijn dan het beste uit deze bundel, maar ik twijfel aan de authenticiteit van
zijn schrijverschap en wie zonder blozen spreekt van ‘een groot talent’ of ‘een groot
schrijver’ heeft elk gevoel voor proportie verloren, is of een clown in Wolkers'
modderhemel, of een mede-opportunist.

Naar aanleiding van Wolkers' Paradijs schreef D. Hillenius:
beargumenteerde kritiek
Zoals gezegd, argumenten bestaan niet. De mededelingen die men onder die naam
verstrekt, zijn op zijn best de impressionistische toetsen die voor een bepaalde
verstaander een beeld oproepen van wat de argumentator bedoelt. Wanneer Lehmann
een verhaal van Bernlef niet goed vindt en als argument aanhaalt dat het onzin is dat
een scheermesje op water zou drijven (zoals Bernlef in dat verhaal schreef), blijft
zijn mening onveranderd wanneer experimenteel kan worden aangetoond dat
scheermesjes inderdaad soms kunnen drijven.
Henk Romijn Meijer's stuk over Wolkers' De hond met de blauwe tong is één lange
lijst van argumenten waaruit duidelijk blijkt dat HRM iets heeft tegen Wolkers. Daar
is niets op tegen, zelfs niet om dat in het openbaar te lezen te zetten; er zijn heel
interessante binnengedachten geschreven. In zo'n verhaal past heel
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goed HRM's mededeling: ‘De gedachten zijn, op dat moment, volstrekt
ongeloofwaardig voor tenminste één lezer.’ (Cursivering van mij).
Maar ergerlijk in dit schrijven is de apodictische toon, de dwingerige poging tot
overreding van de lezer om - evenals HRM - Wolkers te zien als een man vol kwade
trouw, een oplichter waar alleen tieners (wie zou een tiener willen zijn?) in zullen
trappen.
De nu volgende notities zijn in vele opzichten te vergelijken met het
bovengenoemde experiment waarmee bewezen werd dat scheermesjes wel degelijk
kunnen drijven; HRM zal zijn mening er niet in het minst om wijzigen en de
omstanders zullen het taaie kost vinden. (De omstanders kunnen barsten, het gaat
om mijn eigen gevoel voor billijkheid.)
(Wanneer in het vervolg niet anders vermeld, zijn de aangehaalde passages van
HRM)
1. ‘...een verhaal dat ik zo onsympathiek slecht vind dat ik het verder buiten
beschouwing laat (“De wet op het kleinbedrijf”), zoveel dat regelrecht uit Werther
Nieland lijkt te komen, zoveel effectbejag dat wat vermoeid tegen Hermans
aanleunt...’
Is het slecht geschreven? slecht in elkaar gezet? of is met slecht in de combinatie
onsympathiek slecht een morele slechtheid bedoeld? Is morele slechtheid een goede
reden om iets buiten beschouwing te laten? Waarom er dan melding van te maken?
Waarom wordt niet toegelicht waarom het slecht geschreven is/goed geschreven
maar moreel te veroordelen/slecht geschreven maar moreel te veroordelen etc.?
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Elders wordt tot in treurigmakende details uitgelegd waarom bepaalde beschrijvingen
onzinnig zouden zijn. Waarom dan bij ‘regelrecht uit Werther Nieland’ geen
voorbeelden, of bij het vermoeide effectbejag?
2. (N.a.v. het pak slaag dat de hoofdpersoon van het titelverhaal en zijn broer
ontvingen van de vader) ‘Van gedachten aan pijn, of angst, die het voorval in zijn
geheugen zouden hebben geprent, is niets te bespeuren. De wandelstok blijft als een
verzinsel in de lucht hangen.’
Inderdaad laat Wolkers niet blijken dat zijn hoofdpersoon pijn of angst is
bijgebleven. Het ligt voor de hand aan te nemen dat dan ook bedoeld werd mee te
delen dat hem die niet zijn bijgebleven. In de samenhang van de mededeling, vooral
door de vergelijking met de hond, wordt naar voren geschoven het enige dat bijbleef,
de vernedering. Pijn is trouwens het eerste dat uit de herinnering verdwijnt, angst
meestal veel later. De jongen heeft - misschien zelfs indertijd - geen angst gevoeld,
alleen de vernedering.
Misschien is inderdaad het slaan met een stok een verzinsel, maar in samenhang
met de vermelding dat het door de vader gebeurt, nadat hij de jongens heeft betrapt
bij ‘vieze spelletjes’ met de zusjes, en dat daarna de broer woest met een lat een pit
slaat in een balk, wordt een gaaf en zinvol geheel bereikt, dat vooral het karakter van
de vernedering versterkt. Waarom dit de theatrale dagdromen van een volmaakte nul
zijn wordt niet toegelicht.
3. Wolkers schrijft dat de sneeuw op de motorkap
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een ‘doorzichtige bevroren brij 'is. HRM voegt hoofdschuddend (!) toe tussen
doorzichtig en bevroren. Heeft hij dit nooit gezien?
4. ‘Zelfs de meest primitieve automobilist weet dat je op zo'n dag moet beginnen
met de choke uit te trekken.’
Ongetwijfeld ben ik een primitieve automobilist, maar zelfs nadat ik zelf 2 jaar
een auto had, vergat ik vaak met de choke te starten. Ik vermeld dit alleen maar om
op de zoveelste absolute uitspraak van HRM te wijzen.
5. De schoolmeesterachtige opmerking dat men de verwarming niet aanknipt, maar
de ventilator, zou goed zijn voor een technische handleiding, maar leken (primitieve
automobilisten) hebben vaak de neiging tot short-cuts: als ik een knopje moet
indrukken om het warm te krijgen, noem ik dat het knopje van de verwarming en
wat er tussen knopje en verwarming zit is een zaak voor een loodgieter (of zo'n soort
mannetje).
6. ‘De rem tot de plank’ indrukken is een uitdrukking of een aanvaardbare variatie
op de uitdrukking ‘het gas op de plank’. Dat laatste schrijft HRM ook even later. Met
zijn eigen methode zou daar niets van heel blijven: ten eerste zat er zelfs in de eerste
auto's geen plank, ten tweede is er nooit sprake van gas. Dat in een auto waarvan de
rem het niet goed doet de andere verfijningen nog heel goed kunnen werken, is een
bekend feit. Er bestaat nog zoiets als remafstelling.
7. ‘Het kinderachtige vermelden van volkomen automatische handelingen bij
iemand die n.b. in een zeer gespannen gemoedstoestand verkeert wekt de indruk...’
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Dit heeft HRM niet goed begrepen. Het is een veel voorkomend feit dat iemand die
in een zeer gespannen gemoedstoestand verkeert zijn bewustzijn richt op onbelangrijke
details.
8. Wolkers schrijft: ‘Gebukt vloog ik naar voren, struikelde en kwam met mijn
hoofd in de knieholte van mijn vader terecht, die daardoor vlak voor de preekstoel
op zijn knieën viel... Mijn vader stond zo kalm en waardig op dat het was of hij in
de verkeerde kerk terecht was gekomen...’
HRM: ‘...het beeld van de “verkeerde kerk” is nietszeggend...’ Als iemand na een
knieval vóór in de kerk kalm en waardig opstaat, is het - sprekend over een minstens
gereformeerde - heel logisch om de kerk verkeerd te noemen.
9. ‘Ik heb nog nooit een kind gezien dat niet nieuwsgierig en volkomen onbewogen
kan toekijken bij zoiets gruwelijks als b.v. het schoonmaken van paling.’
HRM heeft wel verdomd weinig gezien. Er zit wel iets logisch in dat kinderen die
blijven toekijken bij gruwelen dit onbewogen doen. Er zijn ook kinderen die weigeren
toe te kijken en voor wie - misschien daarom - de gruwel te groter wordt. Dit heb ik
niet bedacht, ik schrijf dit uit eigen herinnering. De stelligheid waarmee HRM durft
te schrijven in dit verband: ‘De gevoeligheid die Wolkers zijn ik toedicht is een
leugen...’ moet toch wel een vreemd motortje hebben.
10. Wolkers laat de gereformeerde vader tegen zijn zoon zeggen: ‘Die anderhalve
man en die paardekop die we hebben bestaat nog voor de helft uit van die mietjes...’
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HRM:

‘Het komt mij, voorzichtig gezegd, onwaarschijnlijk voor dat een vader van
het type van wie men verwacht dat vrijwel alles verdrongen is omstreeks 1940 (!)
een man in uniform (!) als homo zou herkennen, zelfs al gedroeg die officier zich
verwijfd...’
HRM weet blijkbaar niet veel van ouderwetse Christelijke mensen van voor 1940.
Mijn grootouders (Christelijk etc.) heb ik herhaaldelijk het woord mietje horen
gebruiken zonder dat zij (voor zover ik weet) daarmee een homo bedoelden, zij
gebruikten het simpelweg voor een slaplullig, evt. verwijfd manspersoon.
Dit is maar een keus uit mijn notities, maar ik heb medelijden met de enkele lezer
die het tot nu toe heeft uitgehouden.
Er is ongetwijfeld in Wolkers een gevoeligheid, een meereageren op wat in de mode
is. Het is iets wat men kan betreuren, maar dan valt het te betreuren bij praktisch alle
schrijvers in ons land die veel gelezen worden: Campert, Vinkenoog, Hermans, Van
het Reve. Het ‘van deze tijd zijn’, dat sommigen van hen ronduit in hun vaandel
geschreven hebben, lijkt me de natuurlijke oorzaak van hun succes. Op zichzelf is
het geen reden om hun werk te verwerpen. (...) Ondanks het gevaar dat ik daarmee
in de ogen van HRM ‘elk gevoel voor proportie’ verlies, of ‘een clown in Wolkers'
modderhemel’ ben, of ‘een mede-opportunist,’ lijkt mij Wolkers een groot talent.
HRM trouwens ook, althans in zijn verhalen, ondanks de strenge invloed van Van het
Reve. Zou dat laatste de reden zijn van HRM's kritieken op VHR en Wolkers? De
eerste kwam er nog
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genadig af; er waren veel minder apodictische uitspraken, het ging eigenlijk alleen
om het laatste boek. De afwijzing van later werk is een veel voorkomend verschijnsel
bij volgelingen van het eerste uur, vooral als dat latere werk grote populariteit geniet.
De kritiek op Wolkers, met zoveel details die stuk voor stuk bekeken niet houdbaar
zijn, wijst niet op kritische zin, maar op bitterheid om buitenliteraire redenen. Dat
brengt ons er op dat ook rancune tegen mensen die - al of niet aantoonbaar medeleerlingen, medebewonderaars, medeëpigonen zijn, een regelmatig voorkomend
verschijnsel is.
Misschien is de enige kritiek die zin heeft de met sympathie en/of bewondering
geschrevene. Wat men niet liefheeft kent men niet en wat men niet kent blijft beter
onbesproken.
De stukken die mij direct in herinnering schieten als waardevol, om de informatie,
om het leesplezier, zijn die van Du Perron over Slauerhoff, Léautaud, Valery Larbaud,
van Léautaud over Stendhal, veel stukken van Forster, om dichter bij huis te blijven:
Bernlef over Marianne Moore, Lehmann over Cowper Powys en HRM over William
Carlos Williams. Het is niet voor niets dat De schok der herkenning, dat juist dit
aspect van de kritiek behandelt, zoveel boeiender is en duurzamer dan de zure pruimen
die Hermans van tijd tot tijd als essay laat verschijnen.

Henk Romijn Meijer, Naakt twaalfuurtje

201

Antwoord:
In de Fillmore buurt van San Francisco is het me gebeurd dat een neger mij uit het
raampje van zijn auto toeriep om aan de kant te gaan: ‘Brakes ain't too good, man.’
Daar werd nogal eens met de rem op de plank gereden. ‘Het gas op de plank’ is
misschien slordig taalgebruik, maar het is idiomatisch en betekent nooit iets anders
dan: het gaspedaal zover indrukken dat het de bodem raakt. Wanneer Wolkers deze
uitdrukking overbrengt op de rem, ontkracht hij hem. Hoe verwarrend dat werkt
blijkt uit wat Hillenius schrijft: ‘Dat in een auto waarvan de rem het niet goed doet...’
Die rem doet het, verdomme, wél goed!
Wat die choke betreft, Wolkers schrijft: ‘Maar pas als hij de choke uittrekt slaat
de motor aan.’ In dat maar pas kan ik niets anders horen dan een poging tot de
suggestie: het was zo verschrikkelijk koud dat... een suggestie die door een gebrek
aan zinvolle kennis in zijn bedoeling steken blijft. De man achter het stuur vergeet
niets, alleen heeft Wolkers maar een vage voorstelling van wat hij uitvoert tegenover
al die geheimzinnige knoppen.
Maar Hillenius vindt auto's niet echt leuk, anders zou hij het bijstellen van de rem
er niet bij hebben gehaald. Laten hij en alle verveelde omstanders in hun oor knopen
dat dit een handgreep is die je moet laten uitvoeren lang voordat de rem zijn dieptepunt
heeft bereikt - als je het tenminste niet zelf kunt doen. Ik vind het jammer dat Hillenius
mijn bewondering voor automonteurs al even weinig deelt als mijn ontzag voor
loodgieters.
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En dat uitroepteken achter ‘doorzichtig’ drukte mijn verbazing uit over het feit dat
iets een brij kan zijn en tegelijk doorzichtig. ‘Brij’ betekent: ‘half vloeibaar, half vast
kooksel enz. van rijst; pap.’ Kijk daar doorheen als je kunt! Zelfs bij uitbreiding van
de betekenis blijf ik me bij brij hardnekkig iets ondoorzichtigs voorstellen.
In het Merlyn-interview met Wolkers dat ik niet had gelezen toen ik mijn stuk
schreef hoor ik eenzelfde vaagheid t.o.v. details: ‘...daar heb ik mezelf alleen maar
eerst gezien in die grote Engelse auto op weg door ijs en sneeuw naar mijn stervende
vader...’ Ik was er niet zo ver naast met mijn Rover.
Overigens heb ik me meer geërgerd aan de manier waarop deze details fout zijn
dan aan het feit dat ze niet kloppen. ‘De rem op de plank’ is een uitdrukking van wat
ik onder effectbejag versta, hij draagt bij tot de sfeer van stoerdoen, adembenemende
gladheid, bioscoopachtig gevaar. Van de ‘kwade trouw’ die ik bij Wolkers
veronderstelde wil ik, met het interview in de hand, wel wat terugnemen: ik vind
Wolkers' gedachten over dit verhaal bijna ontroerend naïef en ik zou, op grond van
het interview, minstens een poolexpeditie hebben verwacht.
Natuurlijk vloeien deze en dergelijke argumenten voort uit een dieper gevoel van
onbehagen dat mij bij het lezen van Wolkers bekruipt. Ik zal niet verder proberen
om een overwinning op punten te behalen op Hillenius, maar ik wil, om althans een
zweem van helderheid te brengen in mijn gevoelens van persoonlijke afkeer, tot slot
nog ingaan op wat mij nu mijn zwakste
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argument lijkt: het kind en de vis. Het onbewogen toekijken kwam uit mijn
herinnering, Hillenius stelt de zijne er tegenover. Ik heb dat onbewogene in elk geval
te absoluut gesteld. Hoe uiterlijk die onbewogenheid kan zijn komt prachtig tot uiting
in bijv. A High Wind in Jamaica. Maar wanneer ik hierna, a sadder and a wiser man,
de passage nog eens probeer, knap ik weer af op die ene zin: ‘Ik sloot mijn ogen.’
Het is een kwestie van nuance. Ik kan me niet onttrekken aan het gevoel dat
Wolkers zijn reactie te sterk aanzet. Als ik hierin gelijk heb ondermijnt het de
beschuldiging aan het adres van de vader. Dat te sterke aanzetten, juist op punten
waar bijv. Werther Nieland een puriteinse scrupule bewaart, vind ik kenmerkend
voor Wolkers en ik kan het niet losdenken van het enorme populaire succes van deze
schrijver. Ten slotte bleef Werther Nieland, behalve voor een handvol lezers,
onopgemerkt. Ik herinner me nog dat ik in de boekwinkel waar ik het boekje indertijd
kocht naïef vroeg of het goed was. ‘Nee, dat is gezeur,’ besliste de man.
Het interview was voor mij een bevestiging: Wolkers toont zich daar even
onanistisch week ten opzichte van zichzelf en emotioneel even verward als ik hem
mij had voorgesteld naar aanleiding van zijn werk.
‘Als je een vis hebt snij je hem zijn kop af, het grootste deel van de mensen doet
dat zonder enig scrupuul, maar ik merkte aan mijn vader, hij is op dat punt toch
gevoelig,’ vertelt Wolkers. Dus toch. Wanneer merkte Wolkers dat? vraag ik me
schoolmeesterachtig af. Verwart hij, al pratend, zijn vader met zichzelf?
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Ik ben geneigd om de zware accenten ‘oneerlijk’ te noemen, met de aantekening dat
dit woord, als zoveel woorden, een privé betekenis krijgt, die waarschijnlijk even
goed of even gebrekkig wordt gedekt door het armzalige ‘een gebrekkige techniek’.
Dat laatste is een uitdrukking waaraan ik me telkens weer schuldig maak, terwijl ik
nog steeds niet goed weet waar eerlijkheid ophoudt en techniek begint.
Hillenius heeft gelijk: ik laat mij Wolkers niet door hem aanpraten. Of bij mijn
afkeer slechtaardigheid, rancune, kwade trouw e.d. een rol spelen mag ieder voor
zichzelf beoordelen. In elk geval zijn wij het allebei blijkbaar met Orwell eens: ‘In
reality there is no kind of evidence or argument by which one can show that
Shakespeare, or any other writer is “good”.’
In Andreas Burniers Een tevreden lach vond ik nog het volgende:
Een kind, nog niet beseffend dat het geboren is, kent ook de angst en
weerzin voor de dood niet. Tien jaar oud begroef ik voor mijn pleegouders
een kip in de achtertuin. Een paar weken later opende ik het heimelijk
gemerkte graf, om te zien wat er gebeurd was. De witte maden die in dichte
drommen naar boven kropen fascineerden me, maar verschrikten mij niet.
Ik dekte alles met los zand weer toe.
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's Werelds loon
Over belangstelling van de kant van de schrijver heeft de universiteit de laatste jaren
niet te klagen, maar in hoeverre de academie de bedrijvigheid van de romancier
toejuicht blijft een netelige vraag. Er zijn universiteiten die mensen met een degelijke
achtergrond en een neiging tot schrijven tot hun milieu hebben toegelaten, op grond
van de veronderstelling misschien dat er bij deze mensen een redelijke kans bestaat
op een levendige, stimulerende belangstelling voor literatuur. Het is bekend dat het
merendeel van de geleerden in het geheel geen belangstelling heeft, of rancuneus
staat tegenover de ‘makers’. De jongere, Amerikaanse universiteiten zijn bij hun
benoemingen in dit opzicht ondernemender geweest dan de Europese: een aantal
vooraanstaande schrijvers is professor. Niettemin leven veel academici nog steeds
vanuit de overtuiging dat een vrij rondlopend schrijver niet ‘gedaan’ behoort te
worden, en de schrijvers die men binnenhaalt doen hem of het toch. Isherwood, las
ik in een interview, behandelt op zijn colleges Amis, Cooper en zelfs nog jongere
schrijvers.

Henk Romijn Meijer, Naakt twaalfuurtje

206
Men kan zich de gevoelens van onbehagen in het milieu wel enigszins voorstellen.
Men stelt iemand aan en plotseling ziet men dat de man les geeft over verkeerde
zaken en daarbuiten zijn tijd verdoet: hij peutert niet, hij schrijft! Men ziet nog meer:
he bites the hand that feeds him! Plotseling wordt de waarde van het eerbiedwaardige
milieu in het openbaar en van binnen-uit problematisch gesteld. Want wat de zich
in de universitaire sfeer afspelende romans die ik op het oog heb met elkaar gemeen
hebben, is de satirische houding ten opzichte van het beschreven milieu. En zo blijft
de schrijver toch een buitenbeen, de parasiet, die met zijn gebrek aan respect
schaamteloos te koop loopt en door de achterdeur naar binnen komt. De schrijver is
zo lang gerespecteerd op een ruime afstand in plaats en tijd, dat hij voorlopig wel
wat van een parvenu zal houden.
The Groves of Academe van Mary MacCarthy, is een goed voorbeeld van een
onvriendelijk boek over de universitaire machtssfeer: een bitse en scherpzinnige
uiteenrafeling van motieven, op een spottende toon opgediend. Niets wordt vergoelijkt.
Wie Mary MacCarthy bij zich aan tafel haalt eet niet meer rustig. Natuurlijk zijn er
schrijvers met een minder agressieve natuur. De lezer die met Mary MacCarthy niet
overweg kan, zal zich misschien beter thuisvoelen bij C.P. Snow. Snow is vaderlijk,
‘begrijpend’ - hij toont begrip voor mensen voor wie de Amerikaanse geen begrip
wenst te hebben. Snow is dan ook in wezen geen satiricus: de satiricus kan zich zijn
strikte en nogal saaie rechtvaardigheid niet veroorloven.
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Ondanks de soms scherpe, hekelende toon richt geen van deze boeken zich overigens
tegen de Universiteit. De schrijvers protesteren tegen de afstand die bestaat tussen
wat een universiteit zou moeten zijn en wat de mensen ervan maken. Men zou de
beperking van het milieu kunnen vergelijken met die van vroegere schrijvers:
Trollope's dominees, Jane Austens welgestelde burgers en lagere edellieden.
Jane Austen schreef over deze mensen omdat ze geen ander milieu kende en niet
van fantaseren hield. Het bewustzijn van de eigen beperking had een heilzame invloed
op haar boeken. Voor ons is het belang ervan niet in de eerste plaats dat zij een
verleden maatschappij met uiterste toewijding kon reconstrueren, maar dat het milieu
haar in staat stelde om het menselijk gedrag te onderzoeken en aan persoonlijke
maatstaven i.c. die van de maatschappij waarin ze leefde, te toetsen. De literaire
waarde van Jane Austens boeken wordt, behalve door de hoog ontwikkelde techniek,
bepaald door haar scherpe waarneming van het gedrag dat het karakter openbaart.
Haar milieu werd de microcosmos waarin ze haar houding kon bepalen.
Zo is in sommige romans de universiteit de microcosmos geworden: een wereldje
dat veel gezichten dragen kan. Dat van Kingsley Amis is er, bij voorbeeld, een van
clowns and mirrors. De Engelsen zijn trouwens over het algemeen vriendelijker en
lolliger dan de Amerikanen, hoewel Randell Jarrells Pictures from an Institution er
op dat punt ook wezen mag. Howard Nemerovs The Homecoming Game is nauwelijks
een goede roman, maar wel een boek vol authentiek
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gevoel en boeiend vooral op momenten waarop Nemerovs melancholiek filosoferende
stem zich boven de karakters uit laat horen. William Coopers The Struggles of Albert
Woods spaart kool en geit en tracht ons wijs te maken dat alles toch gebeurt zoals
het moet gebeuren.
Beter dan al deze boeken vind ik voorlopig Bernard Malamuds A New Life.
Malamud is een joodse schrijver, geboren in Brooklyn, die Engels studeerde aan
Columbia University en de laatste jaren les geeft aan Bennington College. De meeste
verhalen uit The Magic Barrel (1950) en de roman The Assistent (1957) spelen zich
af in het milieu van de kleine joodse middenstand: zwoegende winkeliers, emigranten,
haves and have nots, die een vreemd verwrongen Engels spreken, een mengsel van
stadhuistaal en slang. Malamuds eerste roman, The Natural (1952), is gesitueerd in
de wereld van het beroepshonkbal.
Op de laatste bladzij van A New Life neemt Dr. Gilley, hoofd van de composition
department van Cascadia University, Easchester, Cascadia (waarschijnlijk Oregon),
een foto van een voorbijrijdende Hudson. Hij is een verwoed amateur fotograaf met
een gave voor ‘candid shots’. ‘Got your picture!’ roept hij, op het moment dat de
schrijver Malamud eveneens zijn beelden heeft vastgelegd. De auto rijdt verder. Aan
het stuur S. Levin, assistent onder Dr. Gilley, naast hem Gilleys vrouw Pauline, achter
hen Erik en Mary, de geadopteerde kinderen van de Gilleys. Zij rijden weg van de
universiteit waar Levin een jaar tevoren, dertig jaar
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oud, na een mislukte jeugd, met krampachtig goede bedoelingen was begonnen - het
‘nieuwe leven’ tegemoet: zonder toekomst dan een huwelijk met een vrouw waarvan
hij niet meer houdt, die zwanger van hem is en twee kinderen meebrengt die hem
niets zeggen, zonder een baan in het verschiet, zonder aanbeveling, zonder geld,
zonder de baard die in Cascadia ongunstig was ontvangen.
Levin, de New Yorker, heeft zich dan in het Westen onmogelijk gemaakt door
zijn voortdurende, wat aarzelende kritiek op het universitaire systeem en door Pauline
te ontdekken zoals hij, de oostelijke stadsmens, de natuur van Cascadia ontdekt. Zijn
illusie dat het in Cascadia mogelijk is om een geheime verhouding met een getrouwde
vrouw te hebben wordt gauw verstoord: niets blijft geheim in de provincie. Zo heeft
hij, ondanks het voorbeeld van de eerloos verwijderde Leo Duffy dat hij voor zich
heeft, zijn kansen verspeeld en blijft hem niets over dan te vertrekken met enkele
dubieuze zekerheden en een hoofd vol vraagtekens.
Heeft Levin zijn kansen verspeeld? Zij lagen in een universiteit waar hij bij toeval
en met wat geluk (?) was aangesteld, nadat degene die in Duffys plaats benoemd
was op het laatste ogenblik verstek had laten gaan. Levin heeft weinig te bieden, hij
beschrijft zichzelf als niet bijzonder begaafd, hij heeft weinig ervaring, en later blijkt
dan ook dat hij zijn benoeming heeft gekregen doordat Pauline zijn foto uit de foto's
van een aantal sollicitanten had gekozen vanwege Levins droeve blik. Duffy had
zelfmoord gepleegd. Pauline was geschokt en Gilley wilde haar zoveel mogelijk
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haar zin geven. ‘We're a pretty nice bunch of friendly people engaged in a common
endeavor’, had Gilley hem verteld. En, geruststellend: ‘There are no geniuses around
to make you feel uncomfortable.’ Vooral wat dat laatste betreft had Gilley geen
woord te veel gezegd.
Aan het begin van zijn kortstondige carrière wordt Levin uitvoerig gewaarschuwd
door Professor Fairchild, hoofd van de faculteit en zo goed als op pensioengerechtigde
leeftijd, vooral tegen bemoeienis met faculteitsdames, en uit de hoedanigheid van
zijn waarschuwing valt al heel wat af te leiden over het karakter van de man en de
aard van de universiteit, en langzaam onthult Malamud daarna het ongelooflijke
provincialisme van dit derderangs instituut. Het blijkt in ontmoetingen en gesprekken
die Levin heeft met de stafleden. Niemand heeft belangstelling voor de literatuur die
hij gehoopt had te kunnen geven. Hij moet zijn studenten opstellen leren schrijven
en elke poging van zijn kant om iets aan de ‘liberal arts’ te doen stuit op
onverschilligheid. Fairchild, auteur van The Elements of Grammar (13 drukken!),
die nog met woede spreken kan over de rode Roosevelt, is te oud voor verandering,
het merendeel van de anderen houdt om politieke redenen te veel rekening met zijn
meningen om Levin te steunen; Joe Bucket is te druk bezig met het bouwen van zijn
huis voor zijn vrouw en de vijf Buckets; dr. Fabrikant, vrijgezel en academisch de
meest begaafde, een geleerde met echte publikaties op zijn naam, maar droger dan
gort, is te weinig bemind om iets uit te kunnen richten. In deze universiteit die met
een

Henk Romijn Meijer, Naakt twaalfuurtje

211
uiterst persoonlijke, gevoelige ironie wordt beschreven, komt Levin steeds meer
geïsoleerd te staan, totdat hem ten slotte bij een verkiezing voor een opvolger van
Fairchild, waaraan hij dwaas naïef meedoet en waarbij hij nul stemmen verwerft,
duidelijk wordt hoezeer de thermometer van zijn populariteit is gedaald. Aan de
verkiezing gaat het gebruikelijke intrigeren vooraf, even weerzinwekkend als
vermakelijk, het vriendjesmaken, het gepraat achter elkaars rug, de
beloftes-op-voorwaarde. Hierbij komt nog de privé intrige van Avis Fliss, de
gefrustreerde oude vrijster met wie Levin eens op het punt van gemeenschap is
geweest: een gezwel aan haar borst had hem tot bezinning gebracht. Later dankt ze
hem ervoor dat hij gewaakt heeft over haar deugd. Leo Duffy had voortdurend
geprobeerd om haar te verleiden, beweert ze nu, en inmiddels verzamelt ze uit jaloezie
al het bezwarende materiaal tegen Levin dat ze in haar geoefende vingers krijgen
kan. En gelijk met deze academische strubbelingen valt de liefdesgeschiedenis van
Levin en Pauline, gelijk met de crisis in Levins carrière valt de crisis in zijn
verhouding met Pauline.
Vanuit het standpunt van de Gilleys op deze wereld heeft hij zijn kansen dus
verspeeld. Met evenveel recht kan men zeggen dat hij al zijn kansen heeft aangegrepen
en dat de mogelijkheden die Gilley en Fairchild hem voorspiegelen, gegeven zijn
karakter, niet werkelijk bestaan. Hij is de idealist die zijn eenvoudige idealen in de
provincie schipbreuk ziet lijden. Malamud maakt er geen geheim van hoe provinciaals
het Amerikaanse achterland is. Levin neemt zich voor om te
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doen wat er van hem wordt verlangd en is er niet toe in staat. Hij wil de sociale taboes
respecteren, maar zijn natuur is sterker dan de leer. De onbenulligheid van de colleges
die hij moet geven is ontstellend. Hij is oprecht verontwaardigd over de praktijken
van sommigen van zijn collega's, hij bekijkt ze met naïeve verbazing en raakt
verbitterd over de wijze waarop zijn schuchtere pogingen om verbetering aan te
brengen in het systeem worden getorpedeerd.
Levin is een moralist. En met dit woord begint Malamuds verfijnde ironie te
werken. In de werkelijk schitterende slotscène, een verhit gesprek tussen Levin en
Gilley, op het moment dat Gilley bij Pauline weg is en Levin hem op haar aandringen
bezoekt om hem de kinderen af te smeken, vertelt Gilley hem wie en wat Pauline
eigenlijk is en stelt hij als voorwaarde voor het afstaan van de kinderen, uit wraak,
dat Levin zal beloven geen les meer te geven op universitair niveau:
‘Take it or leave it.’
‘It's unconstitutional,’ Levin shouted. ‘Inhuman, barbaric, immoral.’
‘And what is it when you steal a man's wife and children from him?’ Gilley
thundered. ‘Is that so g.d. moral, since you use the word so much?’
Hier ligt de kern van het boek. Levin heeft een geweten, maar wie, vraagt de moralist
Malamud, heeft het recht om zich een moralist te noemen? Verspeelt Levin zijn recht
van spreken door met de vrouw van een ander te slapen?
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Wanneer een eenvoudig antwoord dreigt blijft het uit. Een eenvoudig antwoord houdt
nooit steek en levert zijn eigen ironie. Er bestaat geen gelijk. Hiermee wil niet gezegd
zijn dat Malamud objectiviteit nastreeft. Zijn sympathie gaat duidelijk uit naar de
onhandige, goedbedoelende Levin die hij niet voorstelt als een rots van morele kracht
in een valse wereld. In zijn ironie staat Malamud dichter bij Joyce dan bij Lawrence.
Terwijl de liefde tussen Pauline en Levin uitbot, komen Levin en Gilley scherper
tegenover elkaar te staan. Gilley ziet in Levin alleen de ondankbare politieke
tegenspeler: hij weet voorlopig niets van Levins verhouding met Pauline, maar Levin
vermoedt soms in Gilleys negeren ervan een sluwe politiek, want wantrouwen
ondermijnt het plezier van de schuldige minnaar. Gilley, die met zijn diverse dure
camera's door het boek zwerft en in zijn vrije tijd foto's van schrijvers uitknipt voor
een literatuurgeschiedenis-in-platen, is niet zo kwaad als de foto van Pauline en Leo
Duffy, bij avond aan het strand, beiden naakt, zou doen vermoeden: de foto werd
min of meer per ongeluk genomen. Gilley is vriendelijker dan zijn tegenstander, de
rancuneuze dr. Fabrikant, gemakkelijker in de omgang, een handig diplomaat. Gilley
- who sometimes read popular fiction to light music on the radio - zal de universiteit
leiden tot tevredenheid van de studenten die het nut van de a-vakken niet inzien, en
in elk geval van de meerderheid van de staf.
En hoeveel positiefs kan men zeggen over Levin? Niet zoveel misschien, maar
Levin heeft wel een zekere onconventionele vrijheid behouden en in zijn kritiek
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op het bestel van de universiteit staat de lezer naast Malamud aan Levins kant. Hij
laat een wat verbouwereerd protest horen te midden van onverschilligen die het
praktisch gelijk aan hun kant hebben. En Levin is de enige die naïef genoeg is om
in een verkiezingscampagne een onbaatzuchtige keuze te willen maken. Wat zou
voor hem gemakkelijker zijn dan Gilley te vriend te houden door vóór hem te kiezen?
Levin ‘ontdekt’ de misstanden waar iedereen het bestaan van kent en die Gilley met
een vloed van praktische argumenten verdedigt. Gilley wil het principe volgens welk
het beleid wordt gevoerd niet aantasten en verzekert zich daardoor al een grote
aanhang. Levin wil proberen de studenten althans enigszins op te voeden door ze in
aanraking te brengen met een wereld waarin hij gelooft: de literatuur.
Al die tegenstellingen, de onzekerheid van het gelijk, komen tot uitdrukking in
die slotscène, enkele bladzijden zoals men ze zelden aantreft. Gilley waarschuwt
Levin tegen Pauline. Plotseling is hij scherp, nuchter, zonder vaag idealisme en Levin
staat er bij als de dromerige bokkenschieter die hij eigenlijk voortdurend is geweest.
Weet Levin dat Pauline habitueel ontevreden is? Dat ze eindeloos doorzeurt over
alles wat ze verkeerd gedaan heeft? Dat ze niet kan huishouden? Dat ze al jaren
klaagt over haar verloren jeugd? (Ze is tweeëndertig.) Dat haar gezondheid te wensen
overlaat? Dat ze moeite heeft met haar menstruatie? Dat de twee kinderen ook geen
kleinigheid zijn?
De ironie, impliciet in de titel en het motto uit Ulysses, komt tot uiting in trekjes
waarvan men pas
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later de betekenis ziet. Zo vertelt Levin aan dr. Fabrikant: ‘I left New York on my
own account - seeking, you might say, my manifest destiny.’ En op blz. 125 peinst
Levin: ‘Each day his past weighed more. He was, after all, thirty, and time moved
on relentless rollerskates. When, for God's sake, came love, marriage, children?’ En
heel in het begin (blz. 15) Paulines trotse: ‘He's very talented at candid shots and has
won all sort of prizes in almost every category.’ (Pauline heeft van de strandfoto niet
geweten; Duffy heeft hem van Gilley gestolen en het negatief vernietigd). De liefde
tussen Pauline en Levin beschrijft Malamud met gevoeligheid en een natuurlijke
openhartigheid: de ironie ligt in de illusies die deze liefde wekt en de gevolgen ervan
wanneer de nuchtere wereld ervan hoort. ‘The point of The Natural is precisely that
nature does betray the heart that loves her,’ zegt Kermode over Malamuds eerste
roman, en dit is zonder meer van toepassing op A New Life.
Gilley, Pauline, Levin zijn enkele van de overtuigende figuren waaraan dit boek
rijk is. Maar Levin, wiens joods-zijn wordt gesuggereerd, zonder dat het de rol gaat
spelen die men op grond van zijn andere boeken zou verwachten, geeft ook aanleiding
tot enkele van de zwakste passages van het boek. Hij is een fantast en Malamud geeft
zijn gedachten tegen het eind vrij spel in een soort lyrische mooischrijverij, fraaie
arabesken die de weinig zakelijke levenshouding van Levin wel weergeven, maar
die te veel zijn uitgesponnen. Waarbij nog komt dat Levins verleden waarop in de
eerste zin: ‘Levin, formarly a drunkard...’ wordt

Henk Romijn Meijer, Naakt twaalfuurtje

216
gezinspeeld en dat zijn positie moet verklaren onvoldoende met zijn persoon verweven
is. Ook blijft het een zwak punt dat de prachtig beschreven hefde van Pauline voor
Levin een te groot contrast vormt met de satire op het universitaire gedoe, waarbij
de humor soms het karakter van slapstick krijgt.
Maar de nerveuze Pauline, die zich bij haar golfspelende, jagende en vissende
echtgenoot, die door een vroegere ziekte niet in staat is om haar kinderen te geven,
verveelt, de enige onburgerlijke mens die Levin aantreft in een reservaat voor
middelmatigen, onweerstaanbaar als ze het beste geeft dat in haar is, is een figuur
geworden die alleen iemand met een bijzondere psychologische intuïtie op papier
kan brengen en die een blijvende waarde geeft aan de roman.
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‘De laagste moord die gij u denken kunt’
Stanley Edgar Hyman heeft eens over Truman Capote geschreven dat hij weliswaar
over grote gaven beschikt, maar niets heeft om over te schrijven. En wanneer men
zich voor de geest haalt wat Capote zoal heeft gepubliceerd, begrijpt men gemakkelijk
hoe Hyman tot deze uitspraak is gekomen. Capotes eerste boek, de roman Other
Voices Other Rooms was poëtisch, zwaar van noodlotsgevoelens en een wereldwijze
vermoeidheid die ook sprak uit de karakteristieke foto van het bijna-wonderkind
achterover op een sofa liggend, een beschuldigende blik uit sombere ogen op de
wereld gericht. In de verhalen uit Tree of Night brak af en toe een grillige humor
door, maar de bundel ademde overwegend een sfeer van verschrikking en
liefdeloosheid. Toen, in Breakfast at Tiffany's, bood Capote zijn lezers het
Isherwood-achtige meisje Holly Golightly, een creatie zonder de minste pretentie,
licht en geestig neergeschreven. Blijkbaar had Capote toch geen Faulkneriaanse
obsessie en het leek alsof de schrijver zijn publieke houding aangepast had bij de
stemming van het boek: in het YMHA gebouw in New
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York, waar ik hem een lezing hoorde houden, sloeg hij een voor zover ik het kon
beoordelen volmaakte kuitenflikker bij zijn opkomst op het toneel, voortreffelijke
show die de volle zaal gemakkelijk aan het lachen bracht.
Zo bleef Capote een kameleontische schrijver. Een ‘typisch Capote’ karakter is
er niet. Het ligt voor de hand dat zo iemand een onderwerp zoekt buiten zichzelf. Op
het gebied van de reportage had Capote trouwens zijn sporen al verdiend: The Muses
are Heard is zijn zeer lezenswaardige verslag van de tocht naar Rusland van het
Porgy and Bess gezelschap.
In zijn laatste boek In Cold Blood heeft Capote zijn romanciersgaven in dienst
gesteld van de reportage en zo, naar de flap ons verteld, een bijdrage geleverd tot
het ontstaan van een nieuwe literaire vorm, de non-fiction novel, een nieuw woord
dat allerwegen de verwarring heeft gesticht waarop het recht heeft.
Het boek, zegt Capote in een verantwoording, berust op feiten. De feiten betreffen
een viervoudige moord, gepleegd op zaterdagnacht, 15 november 1959, waarvan de
slachtoffers Herb Clutter, zijn vrouw Bonnie en hun twee nog thuis wonende kinderen
Nancy (16) en Kenyon (15) waren. Ze werden gevonden, vastgebonden aan hun bed,
van zeer dichtbij neergeschoten. De buit bestond uit ongeveer $50, een draagbare
radio, een verrekijker.
Clutter was een voortvarende rancher in Holcomb, een dorp in het westen van
Kansas, in de Bible Belt: een streng methodist, energiek, vooraanstaand en
gerespecteerd lid van een hechte gemeenschap, en vrijwel
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zonder vijanden. Het motief van de moord bleef lange tijd duister. Diefstal werd
verworpen, want wie de situatie zo goed kende als de moordenaars zou ook het overal
bekende feit weten dat Clutter zelfs de kapper per cheque betaalde.
Toch was roof de drijfveer. Een van de twee daders, Dick Hickock, 28 ten tijde
van de moord, had aan de hand van gegevens van een vroegere celgenoot in de Kansas
State Penitentiary die een tijd op Clutters ranch had gewerkt een situatie-tekening
kunnen maken van dit opvallend mooie huis waar een safe zou staan gevuld met
minstens tienduizend dollar.
In een geraffineerde afwisseling van scènes geeft Capote een karaktertekening
van de Clutters en hun moordenaars die lang in het geheugen achterblijft; en vooral
het contrast tussen de twee uitersten van Amerika, de evenwichtigheid, de bijbelse
deugden, de gevulde schuren van het verdiende succes tegenover het volkomen
ontworteld zijn, geeft een artistieke eenheid aan het boek. Het is mogelijk dat Capote
hier het onbedorven ranchleven wat idealiseert door de onaangename kanten ervan
te verzwijgen, maar deze kanten zijn voor het verhaal niet belangrijk. Wanneer Capote
het werkelijk afschuwelijke interieur van de Clutters beschrijft is zijn commentaar
alleen: de mensen van die streek vinden het mooi, en dit commentaar is karakteristiek
voor Capotes houding in het boek.
Capote observeert de mensen scherp en heeft een zeer betrouwbaar oor voor wat
zij zeggen. Doordat hij Dick en zijn handlanger Perry Smith zo gewoon heeft laten
zijn, verbijstert de daad des te meer. Er is in
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het boek zo'n overvloed aan onthullende details dat men gemakkelijk vergeet hoe
veel er nog onvermeld moet zijn gebleven.
Hoewel Dick en Perry al eens veroordeeld waren geweest, had geen van beiden
doodslag op zijn kerfstok. Na zijn voorwaardelijke vrijlating had Dick contact gezocht
met zijn celgenoot Perry, die in 1959 31 jaar was. Dick meende in Perry de zeldzame
‘natural killer’ te hebben gevonden, onmisbaar in zijn lang voorbereide plan om de
Clutters te beroven: er mochten geen getuigen zijn en hij besefte dat hij tot koelbloedig
moorden niet in staat was.
In meer dan een opzicht waren ze elkaars tegengestelde. Perry, dromend van
verborgen schatten, van een schitterende vogel die wraak nam op de mensen voor
hem, met zijn als gevolg van een motorongeluk abnormaal korte benen, zijn hobbies:
psalmzingen bij een oude gitaar en lang en intensief in de spiegel staren, bewonderde
in Dick de realist, de man die beslissingen kan nemen. Dicks ‘zakelijkheid’ blijkt
vooral bij de trieste omzwervingen van de twee na de moord, naar Mexico dat weinig
oplevert, terug naar de VS, in gestolen auto's, met geld dat Dick heeft geïnd voor
spullen die hij met valse cheques in Kansas City heeft gekocht. Dick blijft de
kruimeldief die Perry de moorden voor zich laat plegen en waarvoor men onmogelijk
enige sympathie kan voelen.
Hun onderlinge afhankelijkheid blijkt ook op het moment van de moord zelf,
gereconstrueerd in de bekentenissen van beide mannen die spoedig volgen op hun
arrestatie in Las Vegas, stad van hersenschimmen
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en luchtspiegelingen. De bekentenissen zijn welkom, want het bewijsmateriaal is
uiterst gering.
Wanneer Perry de Clutters heeft vastgebonden gaat Dick misbruik maken van zijn
macht. Perry gedraagt zich als een ‘gentleman’; hij weerhoudt Dick ervan om Nancy
te verkrachten. Bij de minachting die Perry dan voor Dick opvat mengen zich andere
gevoelens; dan snijdt hij Clutters keel door in een soort blinde woede die hij niet als
woede herkent. De rest, het ‘genadeschot’ voor Clutter en het doden van de anderen,
is een ‘rationeel’ gevolg van de eerste moord. Voor Perry is Dick van nu af de lafaard,
de opschepper die zijn beweringen niet waar kan maken. Het verbaast hem niet dat
Dick zo gauw bekent en hem zo verraadt.
Maar hoewel Perry vertelt dat hij niet wist wat hij deed voor hij het had gedaan is
er bij geen van beiden van schuldgevoelens sprake. Dick verdringt het gebeurde, wil
er niets meer van horen. Perry piekert door over de gevolgen. Perry is het meest
slachtoffer van de twee: van zijn barbaarse jeugd, zijn Cherokee Indiaanse
alcoholische moeder die een rodeo-team vormde met zijn Ierse vader die Perry
mishandelde, en nu weer van Dicks plannen waaraan hij zich willoos heeft
onderworpen. Bij Dick lijkt de misdaad een veel minder natuurlijk gevolg van zijn
omgeving: hij kwam uit een vrij armelijk, maar ‘keurig’ gezin en was een kundig
automonteur. Perry blijft tot het einde overtuigend volhouden dat hij Mr Clutter erg
aardig vond en met Nancy voerde hij vlak voor hij haar doodschoot een vriendelijk
gesprek, o.a. over paarden. En van tijd tot tijd had hij een droom: hoe heerlijk het
ge-
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weest zou zijn als hij zijn gehate zuster Bobo die nacht in het huis had aangetroffen...
In een artikel in The Observer heeft Kenneth Tynan Capote nogal scherp
aangevallen: Capote die het vertrouwen van de mannen had gewonnen heeft zich
volgens Tynan niet voldoende ingezet om betere psychiatrische bijstand voor ze te
krijgen. Een officiële krankzinnigverklaring zou ze, alweer volgens Tynan, hebben
kunnen redden van de galg waaraan ze in 1965, na vijf jaar van beroep en uitstel,
stierven. Capote zegt in een fel antwoord dat 1) een eminent psychiater een rapport
over de mannen had uitgebracht waaruit bleek dat ze technisch niet krankzinnig
waren, hoewel Perry er niet ver van af was (het rapport is overigens in het boek
opgenomen) en 2) zelfs wanneer ze officieel krankzinnig waren verklaard dit Dick
noch Perry zou hebben gebaat omdat de in Kansas geldende M'Naughten Rule vaststelt
dat iemand die weet wat hij doet en weet dat het verkeerd is verantwoordelijk gesteld
kan worden voor zijn daad. Tynan antwoordt hier weer op dat de M'Naughten Rule
ondermijnd kan worden door ‘any psychiatrist prepared to state that the accused did
not know the nature of his act’, wat de suggestie lijkt in te houden dat Capote een
psychiater had moeten omkopen om hem deze verklaring te laten afleggen. Voor een
leek is het moeilijk om hier verder iets over te zeggen, maar hoewel ik niet de illusie
heb dat Capote zijn boek uit nobele overwegingen schreef - hij pretendeert dat ook
nergens - klinkt Tynans morele verontwaardiging minder zuiver dan men zou wensen
in zo'n geval en hij eindigt zijn stuk met een sentimenteel
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gebaar naar de beide mannen dat te denken geeft: een hulde die Capote nagelaten
heeft te brengen ‘to Perry Smith and Dick Hickock, without whose co-operation,
garrulity and trust In Cold Blood would never have been written.’
Het is jammer dat Capote zijn liefde voor het woord nog niet helemaal vergeten
blijkt te zijn en een enkel theatraal zinnetje, een enkel cliché uit het archief van de
vorige eeuw, een enkele te gladde afronding van een hoofdstuk en een kitscherige
slotscène vallen te meer op in dit zeer boeiende, overwegend koele intelligente
verslag.
Wat ten slotte de feitelijkheid van In Cold Blood betreft, op dit punt moeten we
Capote op zijn woord geloven en ik heb geen reden gevonden om dit niet te doen.
Eens te meer blijkt dat de werkelijkheid fantastischer is dan fictie. Welke romancier
zou durven verzinnen dat iemand op de dag dat hij wordt vermoord een
levensverzekering voor $80.000 afsluit? Of dat de chauffeur van de auto die twee
boeven een lift heeft gegeven op het moment dat een van hen zijn schedel zal inslaan
stopt om een plotseling aan de weg verschenen derde lifter binnen te laten?
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Pro domo
Al lang heb ik over ‘Dubbel bier’ willen schrijven: een verdediging, om tactische
redenen, van het meest verguisde verhaal dat ik tot nu toe heb voortgebracht. Voor
wie de schok der herkenning op dit ogenblik nog niet heeft ondergaan een enkel feit:
‘Dubbel bier’ is het laatste verhaal uit mijn laatste bundel Duivels oorkussen.
Gespannen wachtte ik op de komst van de verguizing en intussen dienden zich een
paar storende waarderingen aan. Mijn plan dreigde in het water te vallen. Ik wachtte,
wachtte, wacht nog steeds. Men is, bij de huidige gunstige stand van zaken op bijna
elk gebied, allerwegen het verguizen moe, dacht ik verslagen...
En plotseling zie ik in dat mijn gulzigheid mijn werkzaamheid al weken heeft
verlamd. Ik besef dat ik over alle reacties beschik waarop ik zo had gehoopt, meer
dan voldoende voor mijn bitse aanloop, al is het oordeel dan ook niet zo unaniem en
positief ongunstig uitgevallen als ik heimelijk had gewenst. Men zegt mij dat het
verhaal zinloos is, dat het zondigt door omissie, dat het weinig substantieel is, een
aanloop tot groter
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werk misschien, dat het nogal pijnlijk te kort schiet, hoewel het ‘in sommige
opzichten’ wel iets heeft: in die ‘opzichten’ is het ‘treffend’ en ‘onthullend maar niet
genoeg’. Het verhaal is een z.g. ‘tranche de vie’ en zeker niet meer dan een
‘vingeroefening’. Dat ik voor deze en dergelijke versierselen niet dankbaar in het
stof boog, doet mij blozen.
Eén ‘criticus’ wil mij beschermen tegen de vraatzucht van de hedendaagse
uitgevers, maar het aardige is dat mijn favoriete afkeuringen, ‘tranche de vie’ en
‘vingeroefening’ op één ademtocht uit een mij welwillend gezinde uitgever traden,
een bloemzoete, rozekleurige man (omdat ik het beschrijven toch niet laten kan) die
zich voldaan toonde bij de geboorte van zijn verbale zuigeling. ‘Het is geen verhaal
geworden,’ blaatte hij timide, en bedacht, zoetjes, zijn ‘tranche de vie’, een magisch
krimpmiddel waarmee hij hoopte het verhaal dat geen verhaal geworden was van
schaamte kwispelend de aftocht te doen blazen, eerloos te doen ondergaan, uitsnikkend
op de grote schoot van - is het Zola??
Het ligt zeker niet in mijn bedoeling om zwart te maken wat van nature roze is:
dit marsepeinen spaarvarkentje, compleet met vrouwelijke spaargleuf, kan wel een
ander maal gewassen worden, of wast zich op den duur vanzelf wel het hiernamaals
in... Ik schrijf dit stuk als een onderzoek naar de betekenis van het verhaal voor mij,
niet om het te verdedigen tegenover mensen die in mijn verdediging, gesteld dat ze
voldoende doorzettingsvermogen hebben om tot het einde toe te lezen, niet meer dan
een bevestiging van hun
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oordeel, een sluitend bewijs van hun gelijk zullen zien.
Wat mij interesseerde in de beoordelingen van deze dorre vogels was het
clichématige ervan en tot mijn genoegen herinnerde ik mij dat de geschiedenis van
tijdgenotenkritiek voorbeelden bij handenvol te bieden heeft van juist dit soort reactie:
het is geen verhaal, geen roman, of wat dan ook geworden. De korte verhalen van
Joyce heetten, heten nog steeds bij sommige zitten blijvers, materiaal, grondstof, op
zichzelf van weinig belang. Ze hielden een belofte in, ze zouden tot iets kunnen
leiden. In dit geval leidden ze tot Ulysses waarover tamelijk algemeen werd geklaagd:
men vond dat Joyce een groot schrijver had kunnen worden als hij was blijven
schrijven zoals in Dubliners. Lag het materiaal iets zwaarder in de hand dan ‘zat er
wel iets in’ - een echt kunstwerk eventueel, zoals er in Het land van herkomst nog
steeds een ‘echte’ roman in winterslaap wacht op een gewiekst auteur die de zo
noodzakelijke daad van bevrijding zal verrichten. Men beweert wel eens, dit en
passant, dat men anders oordeelt dan vroeger, dat er ‘iets gebeurd is’ in de kritiek;
dit is, helaas, een misverstand: dezelfde eeuwige waarden houden eeuwig waarde,
hetzelfde blijft populair, hetzelfde wordt afgewezen op dezelfde gronden, dezelfde
criteria rollen zich behaaglijk in hun eigen mest, hetzelfde gebabbel hijst de vlag,
dezelfde Fens fenst zich van boek tot boek dezelfde juries binnen, in bijziende vlijt
verfensend op zijn pad wat nog wel leuk had kunnen zijn...
Lang voordat ik had nagedacht over de mogelijke implicaties van ‘Dubbel bier’
had ik het gevoel dat het
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‘ergens’ over ging, iets wezenlijks dat zich niet formuleren liet en zich hardnekkig
verborgen hield; want hoe ik zocht, het verhaal bleef weigeren om een directe
mededeling te doen. Zo kom ik op het eerste kenmerk: ‘Dubbel bier’ is een verhaal
dat niet zegt waar het over gaat. Zo'n besef geeft houvast en schakelt negentiende
van alle lezers uit, lezers die al van moeheid overstag gaan bij de gedachte dat ze
eenmaal in de toekomst misschien ergens naar moeten zoeken.
Natuurlijk gaat het verhaal over een conflict tussen twee academici op een avond
voor studenten: zo ver heeft zelfs de dofste lezer het kunnen brengen, neem ik aan.
Te oordelen naar de heftigheid waarmee de strijd geleverd wordt en allerlei
onbenullige details worden opgehaald, komt de ruzie na een lange vriendschap en
heeft hij een lange incubatieperiode doorgemaakt. En dit conflict is, aan het eind van
het verhaal, niet opgelost. Voor conflicten, meer dan incidentele ruzies tussen mensen,
bestaan namelijk geen oplossingen. Schijnoplossingen, vreedzaam zelfbedrog,
vergulden de bittere pil. Men kan, in bepaalde situaties waarin de tegenstelling
meedogenloos wordt vergroot, het bestaan van een conflict ontdekken, meer niet.
Dan kan men, gewaarschuwd, de achterdocht op zijn qui-vive, op voet van vrede
proberen te leven. Het lukt de een, de ander wordt door zijn aard tot consequent-zijn
gedwongen: hij zal verhuizen of zijn vroegere vriend de hersens inslaan en het conflict
zo metterdaad naar de andere wereld helpen. En voor een schrijver die de
belangstelling voor karakter en onderling menselijk gedrag nog niet helemaal heeft
verloren en die kan luis-
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teren, zijn dit soort ruzies een waar luilekkerland. Het zijn ogenblikken die hij zich,
door hun ogenschijnlijke onbenulligheid, hun ‘onwaardigheid’, maar al te gemakkelijk
laat ontglippen, vergetend dat mensen op hun meest ‘onvolwassen’ ogenblikken het
meest van zichzelf prijs geven. Soms denk ik dat volwassenheid een grandioze
verzamelnaam is voor de met succes volbrachte verdringingen, geïnspireerd door
angst, schaamte en nog het een en ander, een moeizaam opgezet masker, minimale
winst niet opwegend tegen het verlies, het geleidelijk aan verstarren dat ons van tijd
tot tijd als ideaal wordt voorgehouden.
Een ruzie die voldoende hevig is dwingt de vechtenden tot een openbaren van het
eigen karakter, wat onvermijdelijk gepaard gaat met een verduidelijken van de aard
van de ander. Evenmin als mensen hun karakter geheim kunnen houden bij het
schaakspel kunnen ze ruzie maken op een voor hen tegennatuurlijke manier.
Ik schreef dat de heftigheid waarmee gevochten wordt in dit verhaal in
wanverhouding lijkt te staan tot het belang van de zaken die worden aangeroerd, en
wie daarop ‘Dubbel bier’ niet onmiddellijk blijmoedig afwijst zal tot de conclusie
moeten komen dat deze harde klomp van woord en weerwoord waarvan ik, tot mijn
genoegen alweer, gemerkt heb dat hij sommige mensen letterlijk fysiek ongemak
bezorgt, iets bevat dat van wezenlijk belang is voor de hoofdpersonen. Het is, in
overdrachtelijke zin, een strijd op leven en dood.
Zo kom ik eindelijk op de ruziemakers Hans en
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Constant. Het verhaal begint als een discussie tussen Hans en Constant over literaire
kritiek. Het stadium van de ‘vruchtbare gedachtenwisseling’ is voorbij. Hans laat
Constant zijn theorieën verdedigen, reageert pesterig en stug en lijkt zich voorgenomen
te hebben om alles wat Constant heeft te zeggen op een zo persoonlijk mogelijke
manier uit te leggen. Op Constants ‘Wij denken overal zo verschillend over’ - een
van de weinige wijze woorden die in het verhaal gesproken worden - geeft hij prompt
als antwoord: ‘Alsof dat er iets toe doet.’ In deze woorden klinkt een angst door,
angst voor een vroegtijdige verzoening die Hans niet wenst, een vaag besef dat hij,
wanneer het aankomt op een werkelijk stellen van het conflict in hoge mate
afhankelijk is van Constants initiatief. Hij is degene die tot bijna elke prijs
duidelijkheid wil bereiken in zijn verhouding tot Constant, maar hij is, om welke
psychologische reden dan ook, niet in staat om een ‘gesprek’ te beginnen - een gebrek
dat hij verderop in het verhaal zelf toegeeft, waarschijnlijk in een hoop op sympathie,
maar Constant reageert zonder aarzelen met karakteristiek onbegrip, even
karakteristiek voor hem als Hans' nalaten om zijn afhankelijkheid van Constant te
erkennen voor Hans is.
Zodra Constant de ruzie heeft geopend, het voor Hans mogelijk heeft gemaakt om
de strijd te leveren, dwingt hij Constant zonder scrupules in de verdediging, een
verdediging, die evenals de aanval trouwens, tegen het eind van het verhaal groteske
vormen aanneemt, vertekend wordt, gekleurd en af en toe verzacht door treurige
geheugenflarden, een langzaam af-
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nemen van het geloof in deze bizarre onderneming, een aansluipende moeheid.
Waar gaat de ruzie over? Constant ging verhuizen, Hans zou hem helpen sjouwen.
Constant liet Hans tien minuten bellen voor hij open deed. Toen Constant hem
binnenliet bleken de meubels al versjouwd. Constant had nagelaten om Hans op te
bellen en het Hans te zeggen. Constant had een kamer niet genomen die Hans voor
hem wist en was in een andere gaan wonen die Hans ongeschikt voor Constant vond:
het was het soort kamer waar Constant zichzelf tegen had gewaarschuwd, maar op
het kritieke ogenblik had Constant het soort niet herkend.
Er is veel meer, maar bij die kamer wil ik een ogenblik stil blijven staan en om
het gevaar te vermijden dat ik in plaats van een stuk over ‘Dubbel bier’ een vervolg
op dat verhaal schrijf - het zou een herhaling zijn, er is geen vervolg - geef ik een
citaat. Voor wie gevoelig is voor dit soort spanning is het ogenblik waarop de een
de kamer afwijst op zijn eigen gronden en de ander hem verdedigt een van de meest
geladen momenten uit het verhaal.
Hans had terecht vermoed dat Constants gebrek aan orde, een gebrek dat Constant
zelf als zijn grootste zwakte ziet, in deze kamer een ongekend hoge vlucht zou kunnen
nemen. Hans' woede rust op een werkelijke bezorgdheid, teleurstelling en
verontwaardiging dat Constant ondanks alle, ondanks zijn goede raad, dit monstrum
heeft betrokken. Hans zegt:
‘... Die man had hem gemeubileerd aan je verhuurd! Dat is
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toch zo? Gemeubileerd! En toen je erin kwam? Wat? Wat kreeg je? Toen
bleken al die mooie meubels, die groene gordijnen, die boekenkasten die
je had gezien, alles, aan die twee verpleegsters te horen. Die verpleegsters
die daar godverdomme weggingen omdat het hun te duur was! Had hij je
daar iets van gezegd toen hij je die kamer verhuurde? Nee! Nee, en zegt
je dat niets, over die vent? Er staat niets. O ja, er staat een bed. Een bed...’
En Constant kan niet vermijden in zijn verdediging een karakteristiek van zichzelf
te geven die Hans in het gelijk stelt:
‘... Laten we elkaar goed begrijpen. Die kamer, waar jij het over hebt,
beviel mij direct toen ik hem zag. Het is verweg de mooiste kamer die ik
tot nu toe heb gezien, dat wil zeggen, het is een kamer die precies bij mij
past...’
Zelfkennis schemert voortdurend aan de horizon. Hans heeft gelijk, Constant geeft
hem gelijk zonder het te beseffen, ze hebben allebei gelijk en inmiddels zeggen ze
niets dan ‘ik ben ik’, nadrukkelijk, in alle toonaarden, het thema waarvan de variaties
de mensen levenslang door het hoofd blijven spoken - waarbij Constant vermoeid
opvecht tegen zijn halsstarrige tegenstander en Hans zich inspant om al deze zaken
onder invloed van Constant, de omgeving, zijn stemming, niet futiel te gaan vinden,
want daarmee zou hij verraad plegen aan zichzelf.
Alsof dat mogelijk was! Grote woorden, wie heeft ze ooit verzonnen? Natuurlijk
kan niemand verraad
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plegen aan zich zelf, maar het is een onmogelijkheid die Hans waarschijnlijk nog
voor mogelijk houdt. Hij toont zich in het verloop van de strijd een ware puritein die
nog gelooft dat hij de mensheid kan veranderen. Al zijn energie richt zich er op om
Constant te doen inzien dat hij verkeerd gehandeld heeft, dat hij zijn leven verkeerd
leeft. In zijn drift, zijn heerszucht, kan hij niet begrijpen dat zijn grieven voor Constant
alleen een theoretische betekenis hebben. Hans wil hem, met de bekende ‘beste
bedoelingen’, dwingen om zijn ideeën tot leefregel te maken, want vriendschap is
voor hem niet mogelijk zonder een streng gedragspatroon. Voor Constant betekent
vriendschap ‘aardig’ zijn tegen elkaar, zijn ontwijkingen getuigen van zijn behoefte
om de ruzie in de mist te laten verdwijnen, hem niet verder door te zetten dan al is
gebeurd. Terwijl Hans hier de blaam treft dat hij is verblind, dat hij niet wil inzien
dat zijn vurigste woorden, zijn knarsetanden en wat al niet, Constant nooit het karakter
zullen geven dat Hans zich bij hem had voorgesteld. Want in de vroege stadia van
een vriendschap is er nog voldoende ruimte om de ander eigenschappen toe te dichten
waarvan hij, de ander, nooit blijk gegeven heeft ze niet te bezitten. Hans voelt zich
verworpen, een voor Constant volstrekt onbegrijpelijke, geëxalteerde emotie. Hij is
Hans' veeleisendheid als een last gaan voelen. Zo staan ze tegenover elkaar, Hans
fel, weinig toeschietelijk, de sombere frons van de boeteprediker boven de
wenkbrauwen, en Constant vaag, ontwijkend, bereid om op slag over heel andere
dingen te gaan praten, aardiger, gezelliger din-
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gen, merkwaardige feiten die zich aan hem hebben voorgedaan...
Wat had ik met dit alles, dit zo zorgvuldig uitgewerkte alles, te maken? Het einde,
hoe harmonieus ook op het oog, blijft een akkoord dat om een oplossing vraagt.
‘Goed.’
‘Goed, Hans.’
‘Goed,’ zei Hans.
Zelfs uit deze weinige woorden kan een eventuele goede verstaander lezen dat
Constant vriendelijker van aard is dan Hans. En verder?
Het viel me op hoeveel aanwijzingen er zijn van schijncontacten in het verhaal,
ze volgen elkaar op, de een overtuigender, verleidelijker dan de ander, zoals,
bijvoorbeeld, Constants voortdurende en oprecht gemeende spijtbetuigingen die er
op lijken te wijzen dat Constant Hans' gelijk heeft leren inzien. Maar wat is spijt, en
wat gelijk?
Het conflict is gesteld, meer niet. Of Hans en Constant de voor de hand liggende
conclusie zullen trekken, of, nostalgisch, periodiek, tot in lengte van dagen, hun ruzie
zullen herhalen en hun strijd nieuwe gestalte zullen geven blijft een open vraag. Het
verhaal geeft er geen uitsluitsel over, het slot maakt een onbestemd, wat triest gebaar
dat van alles kan betekenen.
Het leek me dat deze vreemde, opgewonden mensen, hun grieven herkauwend,
zich verwarrend in hun redeneringen, impliciet ter sprake brachten wat ieder
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aangaat die niet uitsluitend aan zichzelf denkt in verhouding tot de dood, of het leven
na de dood, of ongrijpbare duistere machten - de machten die de schrijver kan
oproepen en bedwingen met een en dezelfde pen. Samenleven is voor Hans een
probleem. Constant kan het niet als een probleem zien en daarmee ontkent hij Hans'
bestaan, al zou hij, wanneer dit feit hem door een goede geest zou worden aangezegd,
luid protesterend zijn spijt betuigen, een spijt, waarvan de echtheid aan geen twijfel
onderhevig zijn zou. Bij Constant komt daarbij een spijt dat hij is wie hij is, een spijt
die zeker niet sterk is, want hij is nu eenmaal door zijn karakter bepaald; bij Hans is
dit gevoel vrijwel afwezig, want als melancholicus wil hij, ondanks alles, zichzelf
blijven, met alle nadelen daaraan verbonden. En het is voor Hans niet mogelijk om
zo, ongedefinieerd, met Constant in vriendschap te leven, gelijkgeschakeld aan een
groep naamloze studenten!
En wat mij, als lezer die al lang vergeten is dat hij de kemphanen indertijd het
leven heeft gegund, een lezer interpreterend naar eigen smaak en inzicht, treurig
stemt is de onverbiddelijke gevolgtrekking aan het slot: de tijd verstrijkt, er verandert
niets, er valt niets meer te zeggen. Want als er een antwoord mogelijk is, als er een
oplossing is waar het verhaal naar wijst, het verhaal dat als alle literatuur absolute
geldigheid voor zich opeist - als iemand zo'n ongekend perspectief voor mij zou
trachten te openen zou ik hem waarschijnlijk uit alle macht in het ongelijk proberen
te stellen.
In deze gedachte is ‘Dubbel bier’ plotseling weer
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volledig van mij geworden. Weg met het waanidee dat ik een lezer ben, het verhaal
leeft in mij, ik kan het op elk ogenblik van de dag feilloos neerschrijven, en dat is
geen kwestie van geheugen.
Ik heb wel eens gemerkt dat het meest onbeduidende ongerief mij op bepaalde
momenten aangrijpen kan buiten alle verhouding tot de ernst van het gebeurde; hoe
plotseling een iets te zwaar gewicht aan mijn arm, het zachte stoten van mijn hoofd
tegen bij voorbeeld een lampekap, mij uit mijn evenwicht kan brengen en mij lijkt
te treffen in de diepste verborgenheden van, laat ons zeggen, mijn ziel. Op zo'n
moment was de geest blijkbaar rijp voor een verwarring waarvan ik alleen een
knagende woede kan noteren; door die kopstoot werd mij een blik in een afgrond
gegund die doorgaans genadig gesloten blijft.
Iets dergelijks vindt plaats in dit verhaal. De praters roepen omstandigheden in
het leven die hen er toe dwingen om een blik te werpen in zichzelf. Daar blijft het
bij, maar die ene blik is voldoende om hun schrik aan te jagen; spartelend aan de
haak klampen ze zich vast aan de gevestigde zekerheden, en ik, lezer of maker, kijk
met een soort grimmige voldoening toe en ben niet meer in staat te luisteren naar
een andere interpretatie waarmee een andere vriend mij troostend te hulp komt.
Met opzet heb ik de eenvoudiger punten als symboliek, structuur e.d. onbesproken
gelaten, want zonder een betekenis blijft een structuur een latwerk dat bij de eerste
windstoot omgewaaid kan worden, en wanneer de zin van een hoeveelheid woorden
is vastgesteld zijn
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de problemen van structuur iets voor een magazijnbediende.
Zo kom ik, met een zucht, terug op mijn beoordelaars, de dorre vogels van het
platteland. Tegenover hun ‘objectief aantoonbare gebreken’ stel ik hun ‘objectief’
aantoonbaar gebrek aan intelligentie en gevoeligheid, mijn ‘objectief’ bewijsbare
stelling dat elke uitbreiding, elke toevoeging van ‘informatie’ of welk ingrediënt dan
ook, het evenwicht van het verhaal zou verstoren en het in feite ongedaan zou maken,
het zou omtoveren tot de schijnwerkelijkheid waar zo veel zondagswandelaars naar
hunkeren, een wereld van kleurige lampions gehangen aan een kleurige bordpapieren
hemel.
Als ieder ander weet ik dat het geen pas geeft om over je eigen werk te schrijven
en daarom doe ik het hierbij uitvoerig. Was het niet Alfred Kossmann die zich naar
aanleiding van een van mijn verhalen geergerd afvroeg of ik werkelijk zo verwaand
ben als ik lijk?
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