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Van tijd tot tijd bevat de literaire productie teksten die sterk lijken af te wijken van wat lezers

gewend zijn. Dan worden de literatuuropvattingen waarmee men vertrouwd is niet van

toepassing geacht op zulke 'afwijkende' teksten. Merlyn presenteerde een literatuuropvatting

die toegesneden leek op het werk van, onder meer, Kouwenaar en Lucebert, maar kreeg

voorgehouden dat die literatuuropvatting niet 'geschikt' was om de poëzie van de Zestigers

te analyseren. In de jaren zeventig is, onder anderen door ondergetekende, gezegd dat het

toenmalige werk van Vogelaar en Van Marissing niet vruchtbaar benaderd leek te kunnen

worden vanuit de literatuuropvattingen waaraan men gewend was. En onlangs poneerden

Jos Joosten en Thomas Vaessens (2002) een soortgelijke stelling over de poëzie van

Duinker, Van Haren, Oosterhoff en Van Bastelaere.

Niet alleen over de hedendaagse ('actuele') literaire productie, maar ook over ouder

werk worden zulke standpunten ingenomen. In De verstoorde lezer probeert Thomas

Vaessens 'postmoderne' eigenschappen aan te wijzen in het werk van Lucebert. In het

artikel dat hier 'gereviewed' wordt doet hij een poging om 'postmoderne' eigenschappen vast

te stellen in de poëzie van Sybren Polet.

De vraag die Vaessens stelt luidt: In welke opzichten verschilt Polets poëzie van de

gangbare poëzie? Het antwoord luidt: Polets poëzie wekt de indruk van kunstmatigheid; zij

ontstaat door de toepassing van 'procedures'; zij is niet te relateren aan een centrale

herkenbare figuur die coherentie verleent aan het gedicht. Bijgevolg, meent Vaessens,

ontbeert Polets poëzie iedere pretentie van natuurlijkheid en authenticiteit; zijn gedichten zijn

gefragmenteerd en 'op alle niveaus' onaf. De bespreking van een aantal gedichten van Polet
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moet deze stelling onderbouwen.

Is het antwoord dat Vaessens op zijn vraag geeft overtuigend? Nee. Hij probeert een

literatuuropvatting te ontwerpen die 'past' bij de poëzie van Polet. In die literatuuropvatting

zijn 'fragment', 'onpersoonlijke procedures' (te weten: 'herhaling', 'herneming' en 'variaties'),

'toeval' sleutelbegrippen. Een literatuuropvatting is een verzameling normatieve stellingen

over de eigenschappen die een tekst dient te hebben om als een vorm van literatuur te

gelden. Zij kan niet als basis dienen voor eenduidige en toetsbare uitspraken. Dat standpunt

heb ik in de jaren zeventig verdedigd en dat standpunt neem ik nog steeds in. De meest

uitvoerige argumentatie voor deze positie vindt men in Verdaasdonk (1981).

Literatuuropvattingen zijn geen 'leesstrategieën' (cf. Joosten en Vaessens (2002)).

Evenmin leveren zij procedures en instrumenten om onderzoeksvragen op te lossen. Zij

beςnvloeden het verbale gedrag van wie over literatuur spreekt of schrijft. Zij zorgen ervoor

dat de onderzoeker altijd bepaalde typen vragen stelt (en andere typen vragen achterwege

laat, met name vragen die door middel van empirisch onderzoek beantwoord moeten

worden). Ook zorgen literatuuropvattingen ervoor dat bij de beantwoording van die vragen

aan specifieke conventies wordt vastgehouden. Wie zich van literatuuropvattingen bedient,

volgt etiquette-regels die binnen de literatuurbeschouwing op hoge prijs worden gesteld. Als

beloning geldt men als 'kenner'. Deze prijs honoreert sociale vaardigheden meer dan

analytische vermogens.

Ik zal wat van die etiquette-regels noemen en laten zien dat Vaessens de

consequenties van die regels geheel en al voor zijn rekening neemt.

Een etiquette-regel luidt dat aandacht voor specifieke literaire teksten alleen

gerechtvaardigd is, wanneer het om 'bijzondere' teksten gaat, bij voorkeur teksten van hoge

kwaliteit. In de praktijk leidt dit ertoe dat typeringen van teksten naar soort (als 'literatuur',

'postmoderne poëzie', enz.) gecombineerd worden met waardeoordelen. Deze combinatie

(of vermenging) treedt altijd op wanneer men zich van literatuuropvattingen bedient. Zij is

hoogst problematisch: bij het typeren van teksten naar soort willen we weten wat ze gemeen

hebben; bij het waarderen van teksten willen we weten op welke punten ze van elkaar

verschillen - waarderen is rangordenen. Het ene oogmerk verschilt fundamenteel van het

andere. Ik neem aan dat een kenner van literatuur sterk gericht is op het waarnemen (en

waarderen) van verschillen tussen teksten en veel minder op het waarnemen (en

waarderen) van overeenkomsten tussen teksten. (Of deze aanname klopt, moet door
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empirisch onderzoek worden uitgemaakt.) Onder deze aanname valt te verwachten dat

het differentiëren tussen teksten frequent voorkomt bij literatuurbeschouwers.

Vaessens is geïnteresseerd in een verschil-probleem ('Wat maakt de poëzie van

Polet anders dan die van zijn collega-dichters?') en hij wil de kwaliteit van Polets poëzie

aantonen. Het laatste oogmerk is bij een verschil-probleem altijd aan de orde, wanneer men

zich van een literatuuropvatting bedient. Vaessens zet Polets poëzie op allerlei punten

('geheel'/'fragment', 'authentiek'/'kunstmatig', 'persoonlijke keuze van de

dichter'/'procedures', enz.) af tegen het werk van (merendeels ongenoemde) anderen. Op

deze manier wil hij het werk van Polet naar soort karakteriseren. Dit doel kan echter niet

bereikt worden. Waarom niet? Omdat er geen Archimedisch punt is dat kan dienen om de

aard en de mate te bepalen van de 'afwijkingen' die Polets poëzie zou vertonen. Weliswaar

suggereert Vaessens zo'n Archimedisch punt door te spreken over 'gangbare' ideeën over

literatuur (die door Polets werk gerelativeerd of ontkracht zouden worden). Er is echter altijd

sprake van een veelheid aan literatuuropvattingen en het is onmogelijk vast te stellen welke

het meest 'gangbaar' is. Zonder Archimedisch punt is het ook ondoenlijk om teksten te

karakteriseren en te rangordenen naar de aard en de mate waarin zij onderling verschillen

vertonen. Door het ontbreken van een Archimedisch punt levert differentiatie geen ordening

op. Dit blijkt heel duidelijk wanneer Vaessens, na Polets werk te hebben gedifferentieerd ten

opzichte van 'gangbare' poëzie, ook binnen Polets werk gaat differentiëren. Zo geeft hij een

voorbeeld van gedichten met een 'rationeel-geconstrueerd' karakter ((p. 2) en houdt

verderop (p. 20) staande dat andere gedichten van Polet een 'confrontatie van tegendelen'

vertonen die 'niet op rationele strategie berust'. Hij stelt dat 'herhaling' een van de

procedures is die Polet bij het dichten volgt (p. 11), maar zegt ook dat 'herhaling-die-geen-

herhaling-is' ook een procedure is die Polet hanteert (p. 19). Hij merkt op dat Polet een

'voorgegeven syntax' (p. 12) volgt (alsof er een niet-voorgegeven syntax zou kunnen zijn),

maar zegt over een ander gedicht dat het 'geen tevoren geconstrueerd lineair verloop' kent.

Enzovoorts, enzovoorts. Wie binnen het raam van een literatuuropvatting differentieert

bekoopt dit met een aanzienlijk verlies van ordening en welbepaaldheid.

Om misverstanden te vermijden: ik ontken niet dat lezers van literatuur tal van

verschillen (en overeenkomsten) tussen en binnen teksten waarnemen. Dat doen ze zonder

twijfel. Mijn punt is dat dit niet kan leiden tot een typologie van teksten wanneer er geen

onderlinge weging mogelijk is van die verschillen (en overeenkomsten). Recent zijn er een
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aantal formele technieken beproefd die zo'n weging mogelijk maken - al veronderstellen zij

geen Archimedisch punt (zie Mohr (red.) 2000). Zo'n weging ligt buiten het bereik van

literatuurbeschouwers die het leesproces als het enige instrument zien om eigenschappen

van teksten (en relaties van verschillen en overeenkomsten binnen teksten) vast te stellen.

Een andere etiquette-regel van de literatuurbeschouwing luidt dat 'grote' auteurs

inzicht wordt toegekend in de compositie en de betekenis van hun werk (vgl. Verdaasdonk

2001). Deze regel brengt lezers ertoe teksten - mits afkomstig van 'grote' auteurs - te

verheffen tot betrouwbare bron van informatie over hun compositie, betekenis, enz. Van

Rees (1986) noemt dit de 'hypostase' van de tekst. Op haar beurt veronderstelt de

hypostase van de tekst de hypostase van de lezer - tot instantie die feilloos kan vaststellen

wat een tekst aan informatie geeft over zijn constitutieve eigenschappen. Beide hypostasen

zijn verbale gestes die het gebrek aan onderscheid moeten verhullen, zo kenmerkend voor

de literatuurbeschouwing, tussen uitspraken die op object-niveau (binnen de gelezen tekst)

en op meta-niveau (binnen het relaas van de lezer) worden gedaan.

Vaessens volgt de net genoemde etiquette-regel en hypostaseert Polets gedichten

(en die van Lucebert, p. 8). Zo zegt hij: 'In wat je "wordende gedichten" zou kunnen noemen,

laat [Polet] zijn lezer zien hoe de inhoud [...] ontstaat' (p. 8). Een uitspraak uit een gedicht,

namelijk 'willekeur reguleert (rond dit)', wordt (als 'willekeur reguleert zich', p. 10) gebruikt als

karakteristiek van de manier waarop de passage waarin de geciteerde uitspraak voorkomt

zou zijn ontstaan. Op dezelfde pagina (10) schrijft Vaessens : 'Dat is althans de theorie,

zoals die impliciet [sic] uit Polets gedichten blijkt'. Over Polets pleidooi voor een 'levende taal'

schrijft Vaessens (p. 18): ' Hoe die levende taal er precies uitziet, wordt in het gedicht [=Het

Stark, HV] niet geheel duidelijk. Wie dat weten wil, kan terecht in het volgende gedicht 'Het

Sensorium'. Wanneer Vaessens opmerkt dat het gedicht voor Polet een machine is die niet

concurreert (p. 18), gebruikt hij een zinsnede uit 'Zelfrepeterend gedicht' ['niet concurreren']

als karakteristiek van Polets literatuuropvatting en van diens poëzie. Hypostasen

veronderstellen dat de doelstelling waarmee de besproken auteur en zijn of haar

commentator uitspraken doen dezelfde is en dat de condities waaronder die uitspraken op

een literaire tekst van toepassing zijn strikt overeenkomen. Deze veronderstellingen zijn

onjuist.
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