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S A M E N V A T T I N G

Het werk van Kees Ouwens wordt doorgaans met bewondering en enthousiasme ontvangen,
maar tegelijkertijd verwijten nogal wat critici de dichter dat hij te moeilijke poëzie zou schrijven.
Ambigue zinsconstructies, nieuwvormingen en abstracties verhinderen elke poging om tot een
sluitende interpretatie van zijn poëzie te komen. In dit artikel bespreek ik drie thema’s die in
Ouwens’ gedichten een centrale rol spelen: het absolute, de beeldspraak (opgevat als een
motief), en het poëtisch echec. Aan de hand van deze drie thema’s interpreteer ik verschillende
gedichten van Ouwens, bied ik een verklaring voor de weerbarstigheid van zijn werk en probeer
ik er tevens een nadere literair-historische typering van te geven.
In veel van zijn gedichten beschrijft Ouwens een zoektocht naar de ervaring van het absolute.
Zo’n ervaring is echter van voorbijgaande aard en daarom probeert de dichter haar vast te
leggen door het absolute metaforisch te verbeelden. Metaforen krijgen zo een mythologische
functie toegedicht: zij kunnen een vaststaande, ‘absolute’ betekenis genereren door termen die
geassocieerd worden met een bekend en vanzelfsprekend beeld, toe te passen op een onbekend
en minder vanzelfsprekend beeld. De metaforiek fungeert dus niet alleen als een verwijzing naar
het (uiteindelijk onbereikbare) absolute, maar tevens als zijn talige substituut.
Tegelijk ondermijnen metaforen echter deze betekenisscheppende functie: ze vervormen en
vervreemden het absolute, door het te verbeelden als iets dat het in essentie níet is. De
zoektocht van de dichter loopt daardoor uit op een mislukking. De metaforen leggen geen
betekenis vast, maar compliceren en verschuiven deze slechts. Dit poëtisch echec wijst er ten
slotte op dat Ouwens’ poëzie in het kader van de ‘esthetiek van het sublieme’ kan worden
begrepen.
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S U M M A R Y

The poetry of Kees Ouwens is usually received with great admiration and enthusiasm, but at
the same time a number of his readers criticize him for writing poetry that is too difficult to
understand. Ambiguous syntax, neologisms and abstractions indeed prevent any attempt to
interpret this poetry unequivocally. In this article, I will discuss three themes that play a
central role in Ouwens’s poems: the absolute, imagery (understood as a motif), and the poetic
defeat. In doing so, I will interpret several of Ouwens’ poems, offer an explanation for the
enigmatic aspects of his work and suggest a way to put his poetry in a broader context of
literary history.
In his work Ouwens accounts of a quest for an experience of the absolute. Such an experience
is only temporary and therefore the poet tries to capture it in metaphorical language.
Metaphors, in other words, are credited with a mythological function: they can generate fixed,
‘absolute’ meaning by assigning specific words and concepts that are associated with a
familiar image to an unfamiliar one. In this way, imagery does not only allude to the absolute,
but also serves as its poetic substitute.
Yet at the same time, metaphorical language subverts this mythological function: it
complicates and alienates the experience, by conceiving the absolute as something different,
something that it is not. Hence the poetic quest fails: metaphors do not establish a fixed
meaning, but only complicate and alienate it. This poetic defeat suggests, finally, that
Ouwens’ poetry is to be understood in the context of the ‘aesthetics of the sublime’.
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§  1 .  I N L E I D I N G

Het latere werk van Kees Ouwens stelt menig doorgewinterde poëzie-interpreet,

geoefend door de lectuur van moeilijke dichters als Lucebert, Kouwenaar of Faverey, danig

op de proef. De vele archaïsmen, fragmentarische zinsconstructies, abstracties en

neologismen stellen de lezer die op zoek is naar een parafraseerbare betekenis, voor

onoverkomelijke problemen. Die tendens tot hermetisme was al eerder in Ouwens’ bundels

te signaleren: na de Reviaanse humor in zijn debuut Arcadia (1968) en de zwarte romantiek

van Intieme Handelingen (1973), leek de dichter zich in bundels als Als een beek (1975) en

Klem (1984) steeds minder om de leesbaarheid van zijn gedichten te bekommeren. Even

leek er sprake van een omslag te zijn, toen in 1988 de relatief toegankelijke bundel Droom

verscheen, maar met name vanaf Afdankingen (1995) deed de dichter definitief afstand van

de volzin, de eenduidige interpunctie en de anekdotiek. Enigszins verslagen constateerde

Tomas Lieske in zijn poëziekroniek over deze bundel: ‘[Z]elden heb ik bij een

kroniekaflevering zo weinig greep op de gedichten gehad’; en een geïrriteerde Rob Schouten

vroeg zich af ‘of een bundel als Afdankingen van Kees Ouwens, ware het een debuut

geweest, niet een grote kans liep als koeterwaalse waanzin en mafkezerij door een

onbevlekte uitgever ter zijde te worden geschoven’.1 Ook na het verschijnen van de later

bekroonde bundels Van de verliezer & de lichtbron (1997) en Mythologieën (2001) klonk in

de enthousiaste besprekingen steeds de kritiek door op Ouwens’ gebrek aan

verstaanbaarheid. Gerrit Komrij, bijvoorbeeld, vond in Van de verliezer & de lichtbron in elk

geval niet de poëzie die hij de Nederlandse poëzielezers zou willen aanraden; in een

bespreking van de bundel schreef de Dichter des Vaderlands: ‘Het is alles onvervalst

Ouwens, hoogdravendheid voor en geschiftheid na.’2

Sprakeloze bewondering of afkeurend onbegrip – dat zijn de meest voorkomende

reacties op Ouwens’ werk. Dat is ook niet zo verwonderlijk, wanneer men de latere bundels

ter hand neemt. Illustratief voor de weerbarstigheid van deze poëzie is het laatste, titelloze

gedicht uit de afdeling ‘rietkragen op de perrons in februari ’s namiddags’ uit de bundel

Afdankingen. Hierin krijgt de lezer regels als de volgende onder ogen:3

                                                
1 Lieske 1995, p. 588; Schouten 1995.
2 Komrij 2001, p. 99.
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het bestaande als zelfvergelijking, zich met
zichzelf verbindend door het zoals, zich met
zichzelf vergelijkend tot de man het gelijken
zal staken – keelt de zoalsen – ononderscheid-

baar van de vergelijkende tot dan, met
zichzelf bekend in de vergelijking gemaakt door
het zoals-zijn in persoon: de bovenbeduidende, was
de vergelijking onbekend, maar door gelijkenis,

met de vergelijker,
is het onbekende

Menige lezer zal na de eerste vier regels het spoor al bijster zijn geraakt of zelfs zijn

pogingen het gedicht te ontraadselen hebben opgegeven. Het is ondoenlijk dergelijke regels

een eenduidige lezing op te leggen, laat staan alle betekenislagen en connotaties na te

gaan. Dat neemt echter niet weg dat het mogelijk is in dit gedicht enkele thema’s te

herkennen, die telkens weer in Ouwens’ oeuvre terugkeren.

In het gedicht wordt een duizelingwekkend spel met identiteiten en talige identificaties

gespeeld, zoveel is duidelijk. De dichter zet hoog in: het gaat hem om niets minder dan een

poging om de werkelijkheid te beschrijven en te verklaren. Zo is er sprake van een

‘zelfvergelijking’, die al ‘het bestaande’ zou moeten omvangen, er een betekenis aan zou

moeten toekennen en het zodoende met zichzelf ‘bekend’ zou kunnen maken. Maar er is

ook een ‘man’ – de dichter zelf? – die de voorwaarde is voor het voortduren van dit ‘gelijken’:

zonder hem geen vergelijkingspartikel, geen ‘zoalsen’. Het lijkt zelfs om de ultieme

vergelijking te gaan, de belichaming van het vergelijken op zich: het ‘zoals-zijn in persoon’.

Of de poging om de werkelijkheid met zo’n ‘zelfvergelijking’ te doorgronden, slaagt of faalt,

valt niet met zekerheid te zeggen. De slotregel impliceert in elk geval een failliet. Ondanks de

poging het ‘bestaande’ met zichzelf te vereenzelvigen en zo ‘bekend’ te maken, bestaat het

‘onbekende’ nog steeds. Dit is natuurlijk slechts een aanzet tot een interpretatie, maar al na

een eerste lezing van het citaat blijkt het mogelijk te zijn drie thema’s aan te wijzen, die als

richtlijnen kunnen dienen bij een nadere lezing van Ouwens’ poëzie: het absolute, de

beeldspraak, en het poëtische echec.

                                                                                                                                                    
3 Ouwens 1995, p. 32.
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In deze bijdrage geef ik aan de hand van deze drie thema’s een analyse van

Ouwens’ poëzie. Ik richt mij daarbij met name op het latere werk, dat doorgaans als

onbegrijpelijk en fragmentarisch wordt ervaren; met name een lezing van deze latere, meer

complexe gedichten kan een antwoord bieden op de vraag waarom Ouwens’ poëzie zich niet

leent voor een eenduidige interpretatie. Het eerste thema, het absolute, komt in § 2 aan bod;

in die paragraaf zal ik ook ingaan op de wijze waarop zowel de dichter als de critici dit

absolute, dat men kan opvatten als een betekenisgenererend systeem, hebben benoemd.

Dat de betekenisgenererende werking van zo’n systeem in het gedicht wordt geïllustreerd en

geïmiteerd door de inzet van beeldspraak, wordt vervolgens in § 3 uiteengezet. Beeldspraak,

zo blijkt, krijgt een mythologische functie toegedicht. Tegelijkertijd wordt deze functie echter

ondermijnd: wanneer het ene metaforische beeld steeds weer een ander vervangt, is de

oorspronkelijke betekenis van het verbeelde uiteindelijk niet meer te achterhalen. Een

definitieve betekenistoekenning wordt steeds uitgesteld; in § 4 wordt Ouwens’ werk daarom

getypeerd als een poëzie van het echec. Het poëtisch echec biedt ten slotte tevens de

mogelijkheid om in § 5 Ouwens’ poëzie te plaatsen in een ruimer literair-historisch kader,

namelijk dat van de esthetiek van het sublieme.

§  2 .  D E  B E T E K E N I S  V A N  H E T  A B S O L U T E

In een interview stelde Ouwens eens dat hij eigenlijk niet kon aangeven wat hij in zijn poëzie

probeerde te beschrijven: ‘Het is bijna niet te formuleren. Daar moet ik voor gaan zitten.

Daarom schrijf ik gedichten.’4 Deze onmogelijkheid om het doel van het schrijfproces precies

onder woorden te brengen, wordt ook in zijn gedichten gethematiseerd: vaak is er sprake

van een zoektocht of verlangen naar ‘iets’, dat nooit een expliciete of eenduidige vorm

aanneemt. In bijna elke bundel wordt weliswaar een ongeïdentificeerde ‘U’ aangesproken,

maar tegelijkertijd krijgt het object van verlangen ook andere invullingen. Zo ervaart de

ikfiguur in Ouwens’ debuut Arcadia een ‘verlangen naar iets, dat niet bestaat’, terwijl dat

verlangen in de bundel Droom een religieus-maatschappelijke lading kreeg en in één gedicht

zelfs ‘mystiek’ werd genoemd.5 In recentere bundels als Afdankingen krijgt het doel van de

                                                
4 Vervoort 1996, p. 37.
5 Ouwens 1977, p. 25; Ouwens 1988, p. 11.
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zoektocht soms een filosofische interpretatie in de gedaante van een ‘gezel uit het platoons

defect’ of in de vorm van een mogelijk Hegeliaanse ‘Geist’.6

Deze onduidelijkheid omtrent het object van de poëtische zoektocht typeert ook de

secundaire literatuur. Volgens G.F.H. Raat bijvoorbeeld, gaat het in Ouwens’ poëzie vooral

om ‘een ik, die gescheiden van de wereld de eigen identiteit onderzoekt’ en ook in Redbad

Fokkema’s poëziegeschiedenis wordt deze poëzie in psychologische termen gekenschetst

als een ‘poging tot identificatie van zichzelf’; Jaap Goedegebuure kiest een religieus-

mystieke invalshoek en veronderstelt een ‘zich verborgen houdende god’ in Ouwens’

wereldbeeld, terwijl Kees van Domselaar voor een existentialistische interpretatie lijkt te

pleiten door te wijzen op ‘het verlies van de vanzelfsprekende zingeving van het bestaan’ dat

de dichter aan de orde zou stellen.7 Ouwens zelf heeft zich in interviews eveneens van zo’n

uiteenlopende terminologie bedient: nu eens noemt hij het schrijven een ‘zoeken naar

zelfkennis’, dan weer een terugkeer naar de ‘mythische tijd’ van zijn jeugd, of een weerslag

van een intense gelukservaring, veroorzaakt door het zien van een ‘licht van een

buitengewone kwaliteit’.8

Ondanks deze veelheid aan interpretaties, vertonen de verschillende benamingen die

zowel de dichter als de interpreten aan het doel van de poëtische zoektocht geven, een

duidelijke gelijkenis. In Ouwens’ werk gaat het niet zozeer om één specifieke religieuze of

filosofische idee (zoals de aangehaalde interpretaties doen voorkomen), maar veeleer om

een niet nader ingevulde ervaring van ‘het absolute’. Het absolute kan hier worden opgevat

als een abstract, betekenisgenererend systeem, dat zich op verschillende wijzen laat

concretiseren. De religie is bijvoorbeeld zo’n systeem, dat aan elke entiteit en elk leven een

eigen, vanzelfsprekende betekenis verleent door een plek aan hen toe te kennen in een bij

voorbaat zinvolle wereld; of de Platoonse filosofie, waarin het bestaan van de mens

betekenis krijgt omdat een afbeelding is van een perfecte bovenzinnelijke wereld. Zulke

concretiseringen kan men ‘mythen’ noemen: talige constructies waarin de relatie tussen de

werkelijkheid en het absolute wordt beschreven en bevestigd.

                                                
6 Ouwens 1995, p. 38; Ouwens 2001, p. 34.
7 Raat 1993, p. 240; Fokkema 1999, p. 247; Goedegebuure 1991, p. 111 (vergelijk ook Goedegebuure
1989, waarin Ouwens’ werk in verband wordt gebracht met de ‘mystieke’ poëzie van Gerard Reve);
Van Domselaar 1994, p. 4.
8 Zwagerman 1996, p. 165; Schreuder 1989; Bloem 1996, p. 357.
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Aan verschillende van deze mythen wordt gerefereerd in Ouwens’ bundels,

maar om meer grip te krijgen op deze toch al zo veelvormige poëzie, is terminologische

eenduidigheid te verkiezen boven al te specifieke interpretaties – ook al leidt dat misschien

tot stilistische eentonigheid. Bovendien blijkt ook uit de gedichten dat het de dichter

uiteindelijk gaat om de gemene deler van de verschillende mythen. Het veelzeggende

meervoud in de titel Mythologieën bevestigt deze gedachtegang, die in het gedicht

‘Voorproef’ uit deze bundel wordt uitgewerkt:9

nee, nergens, ook in geen eeuwigheid, ook in de jaartelling
niet, noch in Venus’ laden, opengetrokken, leeg bevonden; in
de slaap niet, in de droom in de slaap nergens, noch
in het zelfbewustzijn, of in de zelfopstanding- of doding; niet
in de onthechting, of het niets zelf, of in de zielsverhuizing,
of in de gelatenheid; de daad niet – het de dag op de been
helpen – of de afwachting – het gaan zien cultisch –
evenmin

of in de ene God, de persoonlijke, of in de vele god, het
onbestemde, of in de Vader, de dader, of in de moeder, het
dulden, of hun voortplanting waarheen dan ook, of de voorlanden
daaruit volgend, of de Natuur wie zij ook is, of de afdanking
– het zien van het geziene uit – of de vermanning
tot in de verstening...

Het is inmiddels bijna een filosofisch cliché geworden: met het wegvallen van de

verschillende vormen van het absolute, is het bestaan zinloos geworden. Zowel de

eeuwigheid als de geschiedenis kunnen er niet langer een betekenis aan het leven

verbinden, netzomin als de psycho-analyse van de droom, of de ratio, of de God van het

Christendom – of welke religie of ideologie dan ook.

Hoewel de dichter dus schijnt te erkennen dat het verlangen naar het absolute zich

nergens meer op kan richten, suggereren ‘Venus’ laden, opengetrokken, leeg bevonden’,

toch iets anders. Dit beeld verwijst naar de bekende sculptuur van Salvador Dali, die in het

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam te bewonderen is: een remake van de

Venus van Milo, met laden aan de ribbenkast gemonteerd. Maar tegelijkertijd roept deze

regel een gedicht uit Van de verliezer & de lichtbron in herinnering, waarin een classicistisch

                                                
9 Ouwens 2001, p. 32.
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landhuis wordt beschreven als ‘het oord dat u opentrok als een lade uw lijf in’.10 Dit landhuis,

dat sinds zijn prozadebuut De strategie (1968) een terugkerend motief vormt in Ouwens’

proza, wordt ook in de recente roman Helis’ mythe (1999) opnieuw beschreven:11 

Het huis, vergeestelijkt of voornaam afzijdig, eenzelvig geblanket, bezielt
de passant onkenbaar, [...]; [de zuilenhal] stelt de sterveling aan de orde,
de regelmaat van de horizon gezet in het gelid, de hoogte van de
kolommen in beginsel oneindig, een uitstel van de dood door middel van
stijl.

Het landhuis is voor Ouwens een voorbeeld van een mythisch kunstwerk. De mythe,

zo bleek immers, legt een concreet verband tussen de wereld en het absolute, zodoende

een samenhang en betekenis verlenend aan wat eerst fragmentarisch en betekenisloos was.

In Helis’ mythe worden deze eigenschappen aan het huis toegeschreven: het ‘bezielt’, zoals

ook een mythe een ‘bezield verband’ garandeert, stelt de zin van het bestaan aan de orde

en transcendeert de zinloosheid van de sterfelijke wereld ‘door middel van stijl’.

Deze verwijzingen naar een surrealistische beeld van de liefdesgodin enerzijds en

een mythisch landgoed anderzijds, impliceert dat kunst en mythe voor de dichter van

‘Voorproef’ aan elkaar verwant zijn. Daarmee ruimt hij tevens een plek voor het absolute in

zijn eigen poëzie in. De dichter wil weerstand bieden aan een onttoverde wereld door in zijn

gedichten nieuwe mythologieën te scheppen. Ook al eerder, in Droom, bekende de dichter al

dat hij ‘van goddelijke oorsprong’ had proberen te zijn, in een poging ‘om terug te redeneren

een bestemming / en niet te zijn het molecuul van origine’.12 Terugkerend naar de slotstrofen

van ‘Voorproef’, is het vervolgens weinig verwonderlijk dat de dichter, ondanks dat alle

ideologieën en mythen lijken te hebben afgedaan, een glimp weet op te vangen van het

absolute:

                                                
10 Ouwens 1997, p. 31.
11 Ouwens 1999, pp. 43-44.
12 Ouwens 1988, p. 48.



G a s t o n  F r a n s s e n     H e t  p a a r l e m o e r  v a n  d e  v e r b e e l d i n g :
b e t e k e n i s ,  m e t a f o r i e k  e n  h e t  s u b l i e m e  i n
d e  p o ë z i e  v a n  K e e s  O u w e n s

9

toch, of altijd, vaker soms, is er de scheldemond, breskens’
haven, het westelijk zonlicht aan scherven, schitterend
gebroken

op vlissingens rede

en van een lieflijkheid    die wij niet bereiken kunnen

Licht krijgt in Ouwens’ latere bundels vaak een betekenisverlenend vermogen

toegeschreven. In Van de verliezer & de lichtbron staat bijvoorbeeld: ‘Laat op de dag

verschijnt ten tonele / het licht messingkleurig dat de toestand / toedient een toedracht’.13 De

dingen krijgen hun ‘toedracht’, hun betekenis, door het licht. In ‘Voorproef’ gebeurt iets

vergelijkbaars: bij Breskens, waar de Schelde in de zee uitmondt, ervaart de dichter het

bestaan even als betekenisvol. De lichtval op het water doet hem het eerder verworpen

bestaan van het absolute opnieuw in overweging nemen. Deze ervaring wordt echter meteen

weer gerelativeerd. De locatie is namelijk allesbehalve willekeurig, zo constateerde ook Jaap

Goedegebuure: bij Breskens bevindt zich het fort Rammekens, dat wel vaker in Ouwens’

gedichten voorkomt.14 Het daar opgestelde geschut diende om de Schelde tijdens de

Tachtigjarige oorlog af te sluiten voor alle handelsverkeer, zodat de havenstad Antwerpen

onbereikbaar werd en haar positie als culturele en economische hoofdstad van de Lage

Landen verloor.15 Net zo is het met de dichter gesteld: hij kan het absolute weliswaar vanuit

de verte waarnemen, maar deze ‘lieflijkheid’ blijft onbereikbaar: uiteindelijk blijven Venus’

laden ‘leeg bevonden’.

Deze onbereikbaarheid is een vertrouwd motief uit de mythologische en religieuze

literatuur: altijd is er een kloof in ruimte of tijd tussen deze wereld en die andere. Nu eens

vormt de rivier de Styx de onoverschreidbare grens, dan weer de kloof die Plato

veronderstelt tussen de Ideeën en de schijn van de afbeeldingen, of de sluier van Maya uit

de hindoeïstische levensbeschouwing.16 Het motief duikt in Ouwens’ gedichten in

verschillende varianten op en wordt telkens in verband gebracht met de

                                                
13 Ouwens 1997, p. 16.
14 Ouwens 2001, p. 31.
15 Goedegebuure 2001, p. 274.
16 Zie bijvoorbeeld ‘Maya’s sluier’, Ouwens 2001, p. 16.
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onrepresenteerbaarheid van het absolute. De grootste belemmering om dit absolute te

ervaren blijkt te zijn gelegen in de taal, zoals blijkt uit de volgende regels uit Mythologieën:17

zo vertel ik wat mij staande houdt, laat ik weg wat ik
  moet laten lopen. te ver ging het dan dat mijn holte, die
    over de lucht welfde en de grond raakte achter de zonsondergang

mij overhevelde in een hoos van ontboezeming, uitbraak en doordrijving
  zodat ik sectie verrichtte op wat mijn ogen zagen maar mijn mond niet
    verliet en in mijn oorzaak een stuwing blootlegde en een weglekken

Een Natureingang vormt de opmaat tot de beschrijving van een mystiek aandoende

gebeurtenis. De ikfiguur valt samen met zijn omgeving – zozeer zelfs dat ‘zijn holte’ reikt tot

‘achter de zonsondergang’ – en hij zich verliest in ‘hoos van ontboezeming, uitbraak en

doordrijving’. Deze ervaring is een variant van de confrontatie met het absolute: de dichter

wordt opgenomen in een systeem dat het bestaan betekenisvol maakt. Zoals tevens bij

mystici vaak het geval is, heeft die ervaring ook een keerzijde. De dichter realiseert zich dat

hij wel ‘sectie’ kan verrichten op wat hij waarneemt, maar dat zijn woorden de

overrompelende veelheid aan betekenis niet adequaat kunnen weergeven: er wordt een

‘stuwing’ en een ‘weglekken’ geconstateerd. De poëtische taal stokt, schept onduidelijkheid,

en kan de ervaring niet representeren.

Het tekortschieten van de taal confronteert de dichter – en in zijn kielzog de interpreet

– met een taalfilosofisch probleem. Is de ervaring van het absolute eigenlijk wel werkelijk, als

blijkt dat zij niet is te beschrijven? Of anders geformuleerd: is het bestaan van het absolute

aantoonbaar, als het niet onder woorden is te brengen? Verschillende lezers van Ouwens’

poëzie hebben uiteenlopende antwoorden gegeven op deze vraag. Exemplarisch zijn de

interpretaties van Jan Kuijper en Jaap Goedegebuure. Kuijper gaf een lezing van het gedicht

‘Noemloos zijn tijding ontruimende wijkende’18 uit Van de verliezer & de lichtbron en

concludeerde dat de dichter daadwerkelijk in staat zou zijn om ‘in dit aardse paradijs de

eeuwigheid deelachtig te worden’. Goedegebuure analyseerde hetzelfde gedicht en bevond

daarentegen: ‘Voor Ouwens [...] bevindt zich aan de andere kant van deze wereld geen

betere wereld. Hoewel het verlangen suggereert dat het ware leven elders is, is er alleen het

                                                
17 Ouwens 2001, p. 38.
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leven hier, hoe ontoereikend dat in onze gewaarwording ook is.’19 Het is echter

geenszins noodzakelijk om een definitieve uitspraak te doen over het al dan niet werkelijke

bestaan van het absolute (hier in de vorm van een ‘eeuwige’ of ‘betere wereld’), zoals Kuijper

en Goedegebuure proberen te doen. De status van het absolute bij Ouwens is hoe dan ook

dubbelzinnig. Als de taal de suggesties niet kan bevestigen, is zij immers evenmin in staat

om deze te weerleggen.20 De dichter zit klem in een onoplosbare paradox: taal kan het

absolute niet verifiëren, maar evenmin falsifiëren.

Deze beperkingen van de taal nemen niet weg dat de dichter op zoek kan gaan naar

een manier om de gewenste betekenisgenererende werking van het absolute te

weerspiegelen op het niveau van de taal. Als er niet langer een mythe voorhanden is, kan de

dichter proberen om eigenhandig, in zijn gedicht, een mythe te schrijven. Dit besef klinkt al

door in sommige gedichten uit Klem: ‘Ik was de zin van mijn leven // anders was mijn leven

zinloos’ – regels waarvan Fokkema terecht heeft opgemerkt: ‘De terloopsheid staat haaks op

het gewicht ervan.’21 Van alle stijlmiddelen die de dichter ter beschikking staan om ‘zin’ aan

het leven te geven, lijkt de metaforiek het daartoe meest geëigende procédé. Een

metaforisch beeld dient immers om iets dat zich moeilijk laat begrijpen of representeren, op

betekenisvolle en samenhangende wijze te verbeelden. De metafoor vertoont daardoor

overeenkomst met de mythe;22 en dat is dan ook de reden waarom beeldspraak zo’n

opvallende plaats inneemt in Ouwens’ poëzie.

                                                                                                                                                    
18 Ouwens 2001, p. 21.
19 Kuijper 1998, p. 25; Goedegebuure 2001, p. 276.
20 In een interview met J. Heymans stipte Ouwens deze problematiek al eens eerder aan: ‘Het gedicht
is de zekerste formulering van het Geheim. Maar het geheim overtreft het gedicht nog, het gedicht is
noodzakelijkerwijs een vermoeden. Het proza is verwant aan de bewijsvoering, maar kan het bewijs
evenmin leveren.’ Heymans 1989, p. 29.
21 Ouwens 1984, pp. 55; Fokkema 1999, p. 247.
22 De hier gehanteerde opvatting over beeldspraak is gebaseerd op de conceptuele metafoortheorie,
zoals die is uiteengezet door George Lakoff en Mark Johnson in hun Metaphors We Live By. Lakoff
en Johnson wijzen er eveneens op dat metaforen, net als mythen, een betekenisverlenende functie
hebben: ‘Myths provide ways of comprehending experience; they give order to our lives. Like
metaphors, myths are necessary for making sense of what goes on around us.’ Lakoff en Johnson
1980, pp. 185-186.
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§  3 .  D E  M Y T H O L O G I E  V A N  D E  M E T A F O R I E K

Het belang van de beeldspraak in Ouwens’ gedichten blijkt al uit de regelmaat waarmee hij

over deze stijlmiddelen reflecteert. In de bundel Als een beek schrijft hij bijvoorbeeld: ‘Ik zeg

de metafoor die blindheid oog geeft’; en in Klem: ‘Ik was symbool van nationaliteit’.23 In

Afdankingen, zo bleek eerder, werd een vergelijking ingezet om ‘het bestaande’ mee te

omvatten en te verklaren.

Beeldspraak speelt echter niet alleen een thematische rol in Ouwens’ gedichten,

maar is ook een belangrijk verstechnisch procédé. Om op het absolute te kunnen alluderen,

zal de dichter in zijn poëzie op zoek moeten gaan naar een systematiek die de representatie

ervan betekenisvol en coherent maakt. Hij is daarbij natuurlijk gebonden aan de beperkingen

van zijn talige materiaal, maar de beeldspraak biedt hem de mogelijkheid om dat materiaal te

manipuleren, zodat de gewenste systematiek toch kan worden bereikt. De openingsregels

van ‘Maar dat was nodeloos verontrustend’ uit de bundel Droom illustreren dit. In het gedicht

verschijnt het absolute – hier gepersonifieerd als ‘u’ – in een droom aan de ontwakende

dichter:24

Soms, voor het ontwaken, komt tot kristallisatie, naamloos nog,
haast zonder gehalte, niet meer nog eigenlijk dan een kristalliet, en
als onregelmatig klein begrensd gebied, een stadium nog, een
punt van overschrijding, de scheidslijn – onzeker zelf nog van zijn
staat van aggregatie – tussen wat vloeiend is en toch al vast
wordt van gedaante, uw gestalte

In de droom kan het absolute zich letterlijk en figuurlijk uitkristalliseren: het krijgt de

vorm van een kristalliet, een ‘onregelmatig begrensd klein gebied’. Dat de taal voor dit

concretiseringsproces onmisbaar is, blijkt als men deze regels naast de eerste

woordverklaring bij het lemma ‘kristalliet’ uit een recente druk van het Van Dale Groot

woordenboek der Nederlandse taal legt: ‘[M]icroscopisch klein, imperfect gevormd kristal; –

(metaalkunde) onregelmatig begrensd klein gebied in metaal, dat als kristal optreedt; [...]’

(cursivering GF). Het woordenboek wordt in deze regels door de dichter letterlijk

                                                
23 Ouwens 1975, p. 12; Ouwens 1984, p. 24.
24 Ouwens 1988, p. 17.
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aangehaald. Daarmee laat hij zien hoezeer hij in zijn streven het absolute weer te

geven, gebonden is aan de regels van de taal en het materiaal uit het woordenboek.25

Om de talige beperkingen te compenseren, zet de dichter stijlmiddelen in: door het

citaat uit de Van Dale in deze specifieke context te plaatsen, verkrijgt het een metaforische

lading. Het gaat hier niet meer om een ‘letterlijk’ kristalliet, maar om een metafoor, die

verbeeldt hoe het absolute in de droom wordt geconcretiseerd. Het beeld van het kristalliet

fungeert daarmee als een betekenisgenererend systeem: als een min of meer alledaags

beeld, brengt het een netwerk aan betekenissen en connotaties met zich mee, waarmee het

absolute kan worden omschreven. Dat netwerk garandeert bovendien de betekenis en

samenhang van de representatie. Als het absolute metaforisch vergelijkbaar is met een

kristalliet, kan er over worden gereflecteerd en kan het worden vastgelegd – het is nu

ruimtelijk afgebakend als een ‘gebied’, temporeel teruggebracht tot een bepaald ‘stadium’,

kan zich in verschillende, onderscheiden toestanden van aggregatie bevinden en verkrijgt

zodoende een vaste ‘gestalte’.

Metaforen bieden de dichter de kans om een mythe te creëren met de taal van zijn

gedicht. De centrale rol van de taal in Ouwens’ poëzie is eerder opgemerkt, maar het belang

van de beeldspraak blijft in die observaties onderbelicht. Zo signaleert Kees van Domselaar:

‘De taal moet het leven betekenis afdwingen waar deze niet langer vanzelfsprekend is’; hij

gaat echter niet in op de wijze waarop dit zou dienen te gebeuren. Piet Meeuse stelt dat ‘de

taal een magische brug [is] die de dichter slaat tussen de zichtbare wereld en een

numineuze, onzichtbare’, maar ook hier wordt in het midden gelaten hoe de lezer zich die

‘talige brug’ moet voorstellen.26 Zoals blijkt, vormt de metaforiek zo’n brug: net zoals de mythe

een verband legt tussen het absolute en de werkelijkheid, zo legt de metafoor een verband

tussen het verbeelde en het beeld; en zoals de werkelijkheid door de mythe zinvol en

samenhangend wordt, zo verkrijgt de poëtische representatie door de metafoor eveneens

een (begrijpelijke) betekenis en coherentie. Daarmee is het absolute natuurlijk niet

                                                
25 Opmerkelijk genoeg beweerde Ouwens acht jaar eerder, in een interview met Jan Brokken, het
volgende: ‘Hoewel ik vele archaïsmen gebruik blader ik nooit in woordenboeken of encyclopedieën.
Achterberg deed dat wel. Begrijpelijk. Als je met zo’n intensiteit één thema bestookt kom je woorden
te kort en moet je ze ergens gaan zoeken. Misschien ontkom ik daar op den duur ook niet aan.’
Brokken 1980.
26 Van Domselaar 1994, p. 4; Meeuse 1992, p. 81.
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aangetoond (laat staan in het gedicht aanwezig gesteld), maar kan er in elk geval op worden

gezinspeeld.

De mythologische eigenschap van de metaforiek wordt nader uitgewerkt in het

gedicht ‘Platina draagt gouden ringen aan oren en vingers’, uit de bundel Van de verliezer &

de lichtbron.27 Het is een mooi voorbeeld van de wijze waarop Ouwens het

onrepresenteerbare in zijn poëzie tracht te beschrijven en van betekenis tracht te voorzien,

maar belangrijker nog is dat het gedicht het metaforische procédé tevens thematisch aan de

orde stelt. Centraal in het gedicht staat een confrontatie met het absolute, dat wordt

waargenomen in een zeelandschap, ‘waar de namen Accadia / Forrest, Sedco Explorer, Oil

of Elyseum zich wagen / tegen het licht in, [...]’. De dichter noemt de namen van enkele

tankschepen en een olieplatform, die hij in het avondlijke tegenlicht op zee observeert. De

breking van het zonlicht op de golven creëert een lichtspel dat herinnert aan de tint en glans

van verschillende metalen, zoals ‘platina’, waarmee de schepen ‘hun plaatstaal [verzilveren]

in het klinken van munten’.

Eerder in het gedicht ‘Voorproef’ maakte het licht, dat ‘schitterend gebroken’ op

Vlissingens rede viel, de dichter gewaar maakte van een verlangde ‘lieflijkheid’; en ook nu

associeert de dichter het licht met het absolute. Dat valt af te leiden uit zijn woordkeuze. Zo

zijn de schepen ‘vermetel […] als de mythe’ en ook hun namen dragen sporen van een

mythische herkomst: ‘Accadia’ echoot het paradijselijke Arcadia, en ‘Elyseum’ refereert aan

het Grieks-mythologische eiland in het westen, dat ook in de poëzie van Adriaan Roland

Holst wordt beschreven. Het geobserveerde lichtspel wordt hier opgevat als een vorm van

het absolute; niet voor niets wordt het zeelandschap beschreven als de plek ‘waar kade en

hemel elkaar raken’.

De ervaring is echter maar van korte duur: de ‘verte’ en de schepen gaan ‘het

gemeengoed / te buiten’, waarmee niet alleen wordt geïmpliceerd dat de invallende

duisternis de observant het zicht ontneemt, maar tevens de indruk wordt gewekt van een

‘zich te buiten gaan’, een ervaring van exces of juist zelfverlies. Vanaf de zesde strofe verlegt

de aandacht zich van de ervaring naar de bestendiging daarvan:

                                                
27 Ouwens 1997, p. 37.
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Naar de afvaart op weg opent de mailboot
de wateren die onstoffelijk schijnen, en van wal

steekt de schittering het tegenlicht in van de schelp,
en zet koers het slijm op van de oester, wezen het oogt

het bidt het te kwetsen, te snijden zich aan het doorklieven
waar de kiel in de snede vergaat, de lijfwacht

van bouwstenen: de afweer verwekt, te hoop loopt bolvormig,
het wrak omkapselt met het oogmerk de paarlemoerstof, de

zondoorstoofde van oorsprong, te doen wassen aan de hemel
bij nacht, de druppel opaak boven

water gehaald, de melkweg uit de oceaan opgediept
in een adem

Het gedicht beschrijft een verbeeldingsproces, waarin wordt getracht het absolute in

metaforen vast te leggen. Dat proces begint met de schepen die het licht ‘verzilveren’ en

wordt voltooid met het beeld van een pareloester. Het precieze verloop ervan, beschreven in

de tweede en derde geciteerde strofen, blijft onduidelijk. Het lijkt erop dat het lichtspel de

oester verzoekt om zich ‘in te laten’ met zijn schittering, zodat het een concreter ‘wezen’ kan

verkrijgen, maar uiteindelijk laten deze ingewikkelde constructies zich niet doorgronden.

Toch is de globale strekking van deze regels duidelijk: het licht wordt vastgelegd in de kleur

en pracht van de pareloester. Het afweermechanisme van oesters ‘omkapselt’ immers

zandkorrels met ‘paarlemoerstof’, en aangezien kleur en glans van het paarlemoer

overeenkomen met het waargenomen licht, lijkt het alsof dat licht wordt verstoffelijkt. De

glimmende binnenkant van de schelp vormt een ‘hemel / bij nacht’, waarin het paarlemoeren

licht ‘bolvormig’ is geconcretiseerd tot een parel, een ‘druppel’.

De associatie van het licht met het absolute nodigt uit tot een poëticale lezing van het

beeld van de pareloester. Net zoals de oester het licht ‘vastlegt’ in een parel, zo probeert de

dichter het absolute talig te ‘omkapselen’ met woorden. Deze interpretatie wordt bevestigd

door het eerdere gebruik van werkwoorden als ‘van wal steken’ en ‘bidden’, die talige

handelingen uitdrukken. Ook de slotregel heeft zo’n poëticale ondertoon: de ‘adem’ waarmee

de parel boven water wordt gehaald, kan men opvatten als de adem van de dichter, die het

absolute in taal wil vangen. Of liever gezegd: in beelden, want het is vooral beeldspraak die

de dichter inzet om zijn doel te bereiken. Het eerste woord uit de titel bijvoorbeeld, ‘Platina’,
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is al een vorm van beeldspraak – een personificatie. Maar vooral in de laatste strofen

stapelen de metaforen zich op. Ook daar wordt het licht gepersonifieerd, want het ‘steekt van

wal’ en ‘zet koers’ naar de oester. Deze krijgt eveneens menselijke trekken: zij is een

‘lijfwacht’ en haar afweermechanisme heeft een ‘oogmerk’. Enkele regels wordt de schelp

weer metaforisch omschreven als een ‘hemel’; en haar parel, ten slotte, wordt

achtereenvolgens verbeeld als een ‘bouwsteen’, een ‘zondoorstoofde’ en een ‘melkweg’ in

miniatuur.

De metaforen en personificaties in het gedicht concretiseren dus het absolute en

verbeelden het dichtproces, maar daarnaast vormen zij ook een talige afspiegeling van het

betekenisgenererend systeem van het absolute. De woorden en begrippen waarmee het

afweermechanisme van de oester wordt omschreven, hebben namelijk een

vanzelfsprekende betekenis: zij zijn afkomstig uit een natuurlijk, coherent discours.

Metaforen dragen die betekenisvolle samenhang over op het verbeelde. Door deze

betekenisgenererende eigenschap van de metaforen in verband te brengen met het

absolute, krijgen zij een ‘mythologische’ status: zij vormen de ‘talige brug’ tussen het beeld

met zijn vaste betekenis enerzijds en het verbeelde met zijn gemis aan betekenis anderzijds.

De mythologische functie van de metaforiek heeft echter haar beperkingen. De

dichter is zich daar terdege van bewust; al in het openingsgedicht van een vroege bundel als

Intieme Handelingen schreef hij: ‘[H]et is slechts beeldspraak en al wat / gezegd is, het moet

zo zijn’.28 De betekenisscheppende systematiek die de dichter in het gedicht wil realiseren,

kan hij niet in de werkelijkheid terugvinden, laat staan erop overdragen. Dat inzicht klinkt ook

al door in ‘Platina draagt gouden ringen aan oren en vingers’. Het absolute werd daar

onderworpen aan een verbeeldingsproces en zodoende weliswaar vastgelegd, maar tevens

‘gekwetst’. Door het te verbeelden als iets anders (als iets dat het níet is), maakt beeldspraak

het absolute ‘opaak’: de betekenis van het metaforische beeld valt niet samen met het

verbeelde – anders was het ook niet metaforisch, maar een letterlijk beeld – en kan het

daardoor niet adequaat representeren. Deze ongelijkheid tussen beeld en verbeelde

compliceert de poging de ervaring onder woorden te brengen en houdt nauw verband met

het derde centrale thema in Ouwens’ poëzie: het poëtische echec.

                                                
28 Ouwens 1973, p. 5.
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§  4 .  H E T  N I E T S  O P  H E T  S P O O R

Het thema van het echec is in elke bundel van Ouwens terug te vinden. Steeds weer

probeert de dichter de ervaring van het absolute te beschrijven, maar telkens moet hij

vaststellen dat hij er geen grip op heeft. Opvallend veel gedichten eindigen daarom met een

vraagteken, dat de scepsis uitdrukt over de houdbaarheid en het nut van welke talige

systematiek dan ook. In Mythologieën wordt deze nederlaag verwoord in een gedicht waarin

de beeldspraak, verwarrend genoeg gepersonifieerd als een ‘ik’, en de dichter (‘hij’), samen

de wereld buiten het gedicht verkennen:29

ik, beeldspraak, mijns gelijke, en hij,
de mij sprekende, mijn vergelijker, komen
thuis, gaan naar buiten, komen de wijk
uit, stellen zonder ons kan het de zelfde
en hoor het lachen der symbolen

De toenadering loopt uit op een teleurstelling: in de werkelijkheid kan de dichter niet

met zijn beeldspraak uit de voeten. Zijn nutteloze symbolen keren zich tegen hem en lijken

hem zelfs honend uit te lachen. De beeldspraak, waarvan de dichter in ‘Platina draagt

gouden ringen aan oren en vingers’ nog verwachtte dat zij op het absolute kon alluderen,

blijkt bij nader inzien tussen de dichter en zijn doel in te staan.

De ambivalente waardering van de beeldspraak is het gevolg van de relatie die in

Ouwens’ poëzie wordt verondersteld tussen taal, werkelijkheid en het absolute. In het gedicht

‘De waarheid duurt ook maar tijdelijk’ uit Droom wordt deze relatie aan de hand van

religieuze begrippen toegelicht: de taal, zo is de redenering, heeft haar oorspronkelijke,

scheppende vermogen verloren nadat ‘het Woord innerlijk / verdeeld was geraakt’.30 Het

wegvallen van het absolute heeft de relatie tussen de taal en de wereld verstoord: nu er

geen mythologische basis meer is voor een coherent en zinvol wereldbeeld, wordt de

verwijzende kracht en de betekeniscreërende systematiek van de taal in twijfel getrokken.

Iets vergelijkbaars constateerde Piet Meeuse naar aanleiding van een gedicht uit Als een

beek, waarin ‘de taal, een zegswijze, zich als het ware voor het visuele beeld schuift, en er

                                                
29 Ouwens 2001, p. 14.
30 Ouwens 1988, p. 20.
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niet mee samenvalt’; en ook Gillis Dorleijn merkte op: ‘[D]e taal die eerst de werkelijkheid

weergaf of haar (re)presenteerde blijkt een loze verwijskracht te hebben: de namen en de

dingen staan los van elkaar.’31 Beide interpreten laten het bij deze constateringen. Het blijft

onduidelijk hoe deze breuk tussen taal en werkelijkheid moet worden opgevat: immers, als

de taal niet meer verwijst naar de werkelijkheid, zou de poëzie van Ouwens immers

volkomen onbegrijpelijk moeten zijn. Zijn gedichten zijn weliswaar complex, zoals inmiddels

gebleken zal zijn, maar van volledige onverstaanbaarheid is toch geen sprake. Enige

nuancering van de observaties van Meeuse en Dorleijn is daarom gewenst.

 De kloof tussen de ‘namen’ en de ‘dingen’ is bij nadere beschouwing geen werkelijke

breuk tussen taal en werkelijkheid, maar een voortdurende betekenisverschuiving, die het

gevolg is van de niet-aflatende poging het absolute te representeren met behulp van

metaforiek. Deze verschuiving van betekenis wordt treffend geïllustreerd in het gedicht

‘Voetnoot’, uit de bundel Van de verliezer & de lichtbron:32

VOETNOOT

weggevallen in het wit tussen een laatste twee regels
is een materie, opengesprongen intern de seconde,
de zwaluw het daglicht zonder omhaal gespleten,
het doelwit

opgefleurd aan de roos in een fractie, de pui plastisch
waar de stap uit de muur, maar de gewenste van oorsprong
het steen, op de voet volgt de gedachte, als het niets verbrekend
de roos door het schot van de samenballing,

als het niets zichzelf op het spoor als iets zelf, als
hun plaats van ineenmenging,

de uitademing de andere longen vervullend van ademhaling,
de ademtocht van de in een vlaag gekoppelde

in de dodenstad, als de stilstaande trein
het vertrek tegengaat van de trein in beweging en

wegglijdt tegenovergesteld, weg van het doel,
als de tijd evenwijdig de gang door de straten tegengesteld

                                                
31 Meeuse 1992, p. 83; Dorleijn 1993, p. 106.
32 Ouwens 1997, p. 32.
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aan zijn richting op weg, weg van de doelen, met de vaart

gemaakt door de splijting van de pleisterlaag, de weg de materie uit
tot in de verblijding, de voorbijganger gehaald de eenheid
in van de verenigende vernietiging

De ‘betekenis’ van een gedicht als ‘Voetnoot’ is ver te zoeken, maar dat wil niet

zeggen dat het onbegrijpelijk zou zijn. Er wordt weliswaar geen parafraseerbare, afgesloten

inhoud gepresenteerd, maar juist deze ‘open’ vorm van het gedicht ondersteunt een

welomlijnde thematiek, namelijk de ontoereikendheid van de metaforisch verbeelding.

De enige houvast die deze ongrijpbare regels de lezer bieden, is de titel. Het lezen

van een tekst waarin een voetnoot voorkomt, vormt de aanleiding tot het schrijven van een

gedicht. Hoe alledaags deze aanleiding ook lijkt te zijn, in de slotstrofen blijkt dat zij van

uitzonderlijk belang is. Werd de voetnoot eerst beschreven als een ‘materie’, in het slot is er

sprake van ‘de weg de materie uit / tot in de verblijding’ en wordt een ‘voorbijganger’

meegesleept in een ‘verenigende vernietiging’. Wat deze ‘verblijding’ ook precies moge

inhouden, zij herinnert in elk geval aan de ‘hoos van ontboezeming, uitbraak en doordrijving’

die in Mythologieën ook werd beschreven. Deze overeenkomst wijst op een gedeelde

thematiek en benadrukt de metaforische waarde van de voetnoot. Wanneer men ervan

uitgaat dat een voetnoot kan worden omschreven als een referentie aan een verklaring of

betekenis die niet in de tekst aanwezig is gesteld, kan men hem ook lezen als een beeld voor

de suggestie van het absolute. Anders gezegd: net zoals een voetnoot verwijst naar een

buitentekstuele betekenis, zo kan een werelds fenomeen – zoals het licht uit ‘Platina draagt

gouden ringen aan oren en vingers’ – op het bestaan van het absolute alluderen.

Tussen de begin- en slotregels van het gedicht, waarin de voetnoot ter sprake komt,

wordt de lezer geconfronteerd met een ingewikkelde aaneenschakeling van metonymia,

metaforen en vergelijkingen. Deze vormen van beeldspraak lopen sterk uiteen en zijn

nauwelijks met elkaar in verband te brengen, zodat de oorspronkelijke aanleiding steeds

meer naar de achtergrond wordt verdrongen. Zo wordt de voetnoot eerst omschreven als

een ‘materie’ die een ogenblik verschijnt, ‘opengesprongen intern de seconde’, om

vervolgens te worden vergeleken met een inktzwarte ‘zwaluw’ die aan de hemel verschijnt.

Daarna volgt meteen een andere metafoor: ‘het doelwit’, een beeld dat enkele regels later

terugkeert als ‘de roos’. De dichter speelt ook met de letterlijke betekenis van ‘roos’, zoals
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blijkt uit de omschrijving ‘opgefleurd’ – weer een nieuwe metafoor dus, die de voetnoot

beschrijft als een bloem die uit de bladspiegel omhoogschiet. Een regel verder wordt ook dit

beeld vervangen door een ander, dat zinspeelt op de titel ‘Voetnoot’: een voet die (curieus

genoeg) uit een muur tevoorschijn stapt. Daarna volgt wederom een nieuw beeld: de

voetnoot is geen ‘stap uit de muur’, maar een ‘schot’ dat door het doelwit heenbreekt.

Het lijkt alsof de dichter geen keuze kan maken. Het ene metaforische beeld vervangt

het voorgaande, steeds weer andere beelden en betekenissen oproepend. De verklaring

voor deze metaforische ‘kettingreactie’ biedt zich aan in de drie tweeregelige strofen in het

midden van het gedicht. Ook hier kan de noot metaforisch worden geduid. Een voetnoot

refereert slechts aan een buitentekstuele betekenis, maar stelt deze niet in de tekst

beschikbaar; net zo kan het licht of een landschap op het bestaan van het absolute wijzen,

maar het niet in de werkelijkheid aanwezig stellen. Zowel de tekst als de wereld daarbuiten

blijven daardoor van zin of betekenis verstoken, een gemis dat wordt verbeeld in termen van

afwezigheid, levenloosheid en stilstand: ‘niets’, ‘uitademing’, ‘dodenstad’ en ‘stilstaande trein’.

De dichter probeert dit gemis te compenseren, door de voetnoot metaforisch te beschrijven

in termen die het tegendeel – aanwezigheid, leven en dynamiek – impliceren: ‘iets’, ‘de

andere longen vervullend van ademhaling’, ‘trein in beweging’. Dat verklaart de vreemde

reeks opeenvolgende beelden: de dichter tracht een ‘afwezigheid’ van (absolute) betekenis

metaforisch om te zetten in een ‘aanwezigheid’ van betekenis.

Het gedicht is bijgevolg de ‘plaats van ineenmenging’ van het afwezige en het

aanwezige, een plek waarin ‘het niets zichzelf op het spoor [is] als iets zelf’. Het effect dat

deze grillige metaforiek tracht te bewerkstelligen, wordt vervolgens vergeleken met het

optische bedrog dat men ervaart als een stilstaande trein ‘het vertrek tegengaat van de trein

in beweging’; wanneer twee treinen vlak naast elkaar staan en de ene vertrekt, hebben de

inzittenden van de andere de indruk dat juist zíj in beweging komen. Een vergelijkbaar

bedrog probeert de dichter in zijn metaforiek te bewerkstelligen. Beelden die de

aanwezigheid van een betekenis impliceren, moeten de werkelijke afwezigheid ervan

‘tegengaan’. Maar tegelijkertijd kondigt de vergelijking met optisch bedrog al aan dat de

dichter zich realiseert dat hij niet in zijn opzet zal slagen: uiteindelijk kan hij slechts de illusie

van aanwezigheid wekken.

De slotregels trekken de poging om betekenis aanwezig te stellen definitief in twijfel.

De beeldenreeks wordt daar voortgezet, maar laat zich niet langer interpreteren, laat staan
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als metaforiek herkennen. Elke poging tot interpretatie wordt hier giswerk. Is de ‘trein’

die zich ‘weg van het doel’ beweegt een beeld voor de voetnoot, die immers, zo bleek

eerder, het ‘doelwit’ was? Of is er niet langer sprake van een metafoor en wordt er

gerefereerd aan een werkelijk doel? De ‘splijting van de pleisterlaag’ vormt misschien een

echo van de ‘stap uit de muur’, en de ‘weg de materie uit’ lijkt de ‘materie’ uit de eerste strofe

te hernemen, maar ook hier is niet langer te bepalen of deze beelden nog metaforisch

moeten worden opgevat. Wat is de reden van de ‘verblijding’? Is de ‘voorbijganger’ de

dichter, die zijn veranderlijke metaforiek overdenkt, of de lezer, die het gedicht onder ogen

krijgt – of misschien zelfs een reële voorbijganger?

Aan het eind van ‘Voetnoot’ gekomen, lijken de beelden helemaal niets meer te

betekenen. Letterlijk zelfs: zij verwijzen niet meer eenduidig naar iets bepaalds en men zou

daarom kunnen stellen dat ze eigenlijk verwijzen naar ‘niets’, niets bepaalds. In dat geval kan

men woorden als ‘niets’ en ‘verenigende vernietiging’ opvatten als ‘Uneigentlichkeitssignale’,

een term die gebruikt is om de metaforiek van Paul Celan te verduidelijken.33 Dergelijke

signalen geven aan dat de afstand tussen beeld en verbeelde dusdanig groot is geworden,

dat de verwijzende functie van de metaforen problematisch wordt. Dat wil niet zeggen dat de

metaforen géén betekenis hebben, maar dat hun referentiële waarde onduidelijk is. De

beelden hebben ontegenzeggelijk een metaforische lading, maar de lezer kan niet

achterhalen wat ze precies verbeelden. Dat is ook in ‘Voetnoot’ het geval. De dichter verzet

zich tegen de afwezigheid van een betekenisgenererende systematiek door deze als een

aanwezigheid te presenteren. Beeld en verbeelde liggen in dat geval zover uit elkaar, dat er

‘kloof’ ontstaat tussen de namen en de dingen. De betekenis van de metafoor, zijn referentie

of het verbeelde, is dan niet meer te reconstrueren, maar is blijvend opgeschort (‘weggelekt’)

door een reeks van verwarrende, tegenstrijdige en oninterpreteerbare metaforen.

De betekenisondermijnende metaforenreeks maakt het echec van de zoektocht naar

het absolute in het gedicht voelbaar: net zomin als er een betekeniscreërend systeem aan

de werkelijkheid ten grondslag ligt, is er ook geen systematiek in de metaforiek te ontwaren,

dat de betekenis en de eenheid van het gedicht kan garanderen. Ook de mythologie van de

metaforiek, kortom, legt het ten slotte af tegen de onbegrijpelijke chaos van de werkelijkheid.
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§  5 .  B E S L U I T :  O U W E N S  E N  D E  E S T H E T I E K  V A N  H E T  S U B L I E M E

De drie onderscheiden thema’s – het absolute, de beeldspraak en het poëtische echec –

bepalen de inzet en uitwerking van Ouwens’ poëzie. Hoewel de oestermetaforiek uit het

gedicht ‘Platina draagt gouden ringen aan oren en vingers’ slechts eenmaal voorkomt in

Ouwens’ gedichten, leent zij zich goed voor een samenvatting. Een uitzonderlijke lichtval of

een bepaald landschap, kan een ervaring van het absolute veroorzaken. De dichter tracht

deze ervaring te bestendigen door haar te ‘omkapselen’ met metaforische beelden.

Zodoende weet hij een vergelijkbaar betekenisscheppend systeem te realiseren op talig

niveau, een persoonlijke mythe die als allusie op het absolute kan dienen. Dit

concretiseringsproces heeft echter een keerzijde: de metaforiek kent het absolute weliswaar

een bepaalde vorm en betekenis toe, maar die vorm brengt ook andere, vervreemdende

betekenissen met zich mee. Het gevolg is dat de definitieve betekenistoekenning steeds

weer wordt uitgesteld. De verschillende beelden vertekenen en ondergraven de essentiële

betekenis van het absolute: het licht is vastgelegd, maar ook ‘opaak’ geworden.

Ouwens is zeker niet de enige dichter die het beeld van een zee-organisme inzet om

zijn poëticale opvattingen te verwoorden. Het lijkt zelfs een topos te zijn in de moderne

poëzie: Martinus Nijhoff beschreef zichzelf als ‘een soort koraalrif, waar schoksgewijs iets

aangroeit’, toen hij zijn eigen beleving van het dichtproces omschreef; en Dirk van Bastelaere

vergeleek in zijn bundel Pornschlegel de totstandkoming van het gedicht eveneens met de

groei van een ‘rif dat zich voortschrijft’.34 Deze overeenkomst in metaforiek mag op toeval

berusten en de auteurs mogen zo’n metafoor ieder met een eigen bedoeling hebben

gebruikt (zo wil Nijhoff de nadruk leggen op de zelfwerkzaamheid van de woorden, terwijl het

Van Bastelaere om de ‘centrumloosheid’ van de taal gaat), toch hebben deze dichters iets

gemeenschappelijk. Ze zijn alledrie gefascineerd door de onmogelijkheid van taal om

betekenis definitief vast te leggen. Wat Nijhoff betreft, zijn de citaten overbekend: het geluk

dat was weggelegd voor Satyr en Christofoor uit het gelijknamige gedicht in Vormen, was

voor de dichter ‘onaanraakbaar, / Wegzingend door mijn lied’; en in het gedicht ‘Tweeërlei

dood’ uit diezelfde bundel ‘zingen’ Nijhoffs woorden ‘zich los van hun betekenissen’.35 Van

                                                                                                                                                    
33 Zie Neumann 1970, p. 213.
34 Nijhoff 1982, p. 31; Van Bastelaere 2000, p. 12.
35 Nijhoff 1982, resp. p. 94 en p. 126.



G a s t o n  F r a n s s e n     H e t  p a a r l e m o e r  v a n  d e  v e r b e e l d i n g :
b e t e k e n i s ,  m e t a f o r i e k  e n  h e t  s u b l i e m e  i n
d e  p o ë z i e  v a n  K e e s  O u w e n s

2 3

Bastelaere zet zich in zijn poëticale tekst ‘Rifbouw (een klein abc)’ uit de essaybundel

Wwwhhoosshhh eveneens – maar op geheel eigen wijze – af tegen de gedachte dat een

gedicht een specifieke, eenduidige betekenis probleemloos zou kunnen overdragen: ‘Het

gedicht is een fragment van een tekstueel zelf, en behoort tot de wereld. In het gedicht zelf is

er een zodanige schittering van fragmenten dat het niet mooi meer is.’36

Een ander essay uit diezelfde bundel van Van Bastelaere biedt een mogelijkheid om

deze drie dichters nader met elkaar in verband te brengen en de poëzie van Ouwens

zodoende in een wat ruimer literair-historisch kader te plaatsen. In dat essay gaat Van

Bastelaere in op de ideeën van de filosoof Lyotard over het ‘sublieme’ in de moderne kunst –

ideeën die duidelijk in het verlengde liggen van de opvattingen van de essayist zelf.37 Volgens

Lyotard ontstaat het sublieme wanneer zich in het subject een conflict voordoet tussen zijn

capaciteit om iets te denken, en de capaciteit om iets te representeren. De ervaring van het

absolute veroorzaakt zo’n conflict: men kan wel iets absoluuts denken, maar het is niet

mogelijk om er een voorbeeld van te geven, dat als representatie ervan zou kunnen dienen.

De moderne kunst, zo stelt Lyotard, vindt haar oorsprong en drijfveren in deze ‘esthetiek van

het sublieme’: voortdurend tracht de moderne kunstenaar met de middelen tot representatie

die hij tot zijn beschikking heeft, te alluderen op het onrepresenteerbare.

Lyotard onderscheidt vervolgens twee varianten van deze esthetiek van het

sublieme. Enerzijds een moderne, ‘melancholische’ variant, waarvan hij het werk van Marcel

Proust als voorbeeld noemt: in deze variant ligt het accent weliswaar op de onmacht van het

vermogen tot representatie, maar de betekenisvolle eenheid van het kunstwerk (zoals de

afgeronde hoofdstukken en volzinnen die samen À la recherche du temps perdu uitmaken)

biedt schrijver en lezer een troost. Anderzijds is er de postmoderne, ‘innovatieve’ variant,

waartoe Lyotard het werk van James Joyce rekent. Hierbij ligt het accent juist ligt op het

vermogen van de menselijke capaciteit het onrepresenteerbare te denken; bijgevolg moet de

representatie, de afgesloten vorm van het kunstwerk, het ontgelden (zoals blijkt uit de

meerzinnige en fragmentarische chaos in Ulysses). In de woorden van Van Bastelaere:38

                                                
36 Van Bastelaere 2001, p. 62.
37 Van Bastelaere 2001, pp. 204 en verder; zie ook Lyotard 1998.
38 Van Bastelaere 2001, pp. 204-205.
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Het onrepresenteerbare wordt hier in de vorm zelf gesuggereerd. Hier
geen troost omdat deze modus van het sublieme precies de heersende
vormconventies vernietigt en de geldende smaken negeert. Er worden
geen nieuwe vormen gezocht om het publiek te plezieren, maar om beter
aan te geven dat het onrepresenteerbare bestaat.

Van Bastelaere zal zich – blijkens zijn typering van het gedicht als ‘schittering van

fragmenten’ die zich niets aantrekt van wat ‘mooi’ is – het meest verwant voelen met deze

laatste, postmoderne modus. De poëzie van Nijhoff, die getuigt van zijn respect voor ‘het

gemeengoed der taal, met haar diep verstrengelde wortels, met haar kuise onvermurwbare

syntaxis’, laat zich daarentegen eerder in verband brengen met de eerste, moderne of

nostalgische variant van de esthetiek van het sublieme.39

De poëzie van Ouwens laat zich niet zo eenvoudig bij één van de twee varianten

onderbrengen, maar is eerder ergens tussen die van Nijhoff en die van Van Bastelaere in te

positioneren. In Ouwens’ werk lijken de twee vormen van de esthetiek van het sublieme te

coëxisteren: de dichter is weliswaar op zoek naar de troostende, volmaakte vorm, waarin op

taalniveau het absolute kan worden weerspiegeld in de mythologie van de metaforiek, maar

tegelijk is hij er zich van bewust dat het troostend kunstwerk een illusie is en ondergraaft hij

haar consistente vorm, om zo de onrepresenteerbaarheid van het absolute in het gedicht

voelbaar te maken. Zoals bleek uit de analyse van ‘Voetnoot’, wordt weliswaar geprobeerd

om een betekenis vast te leggen en het absolute metaforisch te beschrijven, ‘aanwezig te

stellen’, maar steeds weer ondermijnt het ene beeld het voorgaande, waardoor de definitieve

toekenning van betekenis steeds weer wordt gecompliceerd en uitgesteld. De poëticale

interpretatie van het beeld van de pareloester sluit aan op deze typering van Ouwens’ werk:

het ontstaansproces van een parel verloopt meer ‘gecentraliseerd’ dan dat van een rif, maar

het centrum van die parel is evenmin te achterhalen. De nostalgische zoektocht naar een

betekenisgenererend systeem kenmerkt een modernistische inzet van Ouwens’ poëzie,

maar de voortdurende ondermijning en verschuiving van betekenis maakt haar uitwerking

onmiskenbaar postmodernistisch.

De tussenpositie die Ouwens’ poëzie inneemt, biedt een verklaring voor haar

veelzijdigheid: de gedichten zijn lyrisch en cerebraal, anekdotisch en hermetisch, verheven

en banaal tegelijkertijd. Sommige gedichten geven uiting aan een verlangen naar harmonie,
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eenheid en begrijpelijkheid, andere trekken door hun verwarrende, fragmentarische en

onbegrijpelijke vorm de vertrouwde esthetische kaders in twijfel. De omschrijving ‘mooi’ is

vaak niet meer op dit werk van toepassing. Maar het onbegrip en de verbazing die de

gedichten daardoor bij de lezer kunnen opwekken, zijn juist onmisbaar om tot een juist

begrip ervan te komen. Ouwens’ poëzie eenvoudigweg afdoen als ‘[e]en en al onbestemde

weifeling en weifelende onbestemdheid’, zoals Komrij deze heeft getypeerd,40 zegt

dan ook meer over de esthetische opvattingen van de interpreet in kwestie, dan over de

poëzie die hij bespreekt.

                                                                                                                                                    
39 Nijhoff 1961, pp. 1208-1209.
40 Komrij 2001, p. 100.
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