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In 1996 publiceerde de redactie van Yang een nummer dat geheel gevuld was met 
werk en vertalingen van Willy Roggeman. De titel 'Postumiteiten' zinspeelde op het 
thema van de dood, dat in het oeuvre van Roggeman zo'n allesoverheersende rol 
speelt: de literaire tekst is bij hem altijd een vluchtheuvel geweest om te kunnen ont
snappen aan het 'nihil' en de chaos die het leven bepalen. De eerste bladzijde van het 
nummer zette deze thematiek op humoristische toon voort. De paginagrote tekst die 
daar afgedrukt stond, opgemaakt als rouwadvertentie, luidt 'De redactie van Yang 
meldt met blijdschap I het nog altijd in leven zijn van 11 WILLY ROGGEMAN 11 
writers' writer 11 geboren 9 juni 1934 te Ninove I en nog steeds aldaar woonachtig' 
(redactie Yang in Roggeman 1996, 1). Na een opsomming van zijn 'voorvaderen en 
leermeesters' (onder wie Alain, Gottfried Bennen Carl Einstein) en zijn 'collega's en 
nazaten' (Pierre H. Dubois, René Gysen en anderen) en de woorden 'Uitgevers
contracten noch auteurssubsidies' (uiteraard een verwijzing naar 'bloemen noch 
kransen') vervolgt de tekst: 'De definitieve bijzetting van Roggemans dertigdelige 
Opus Finitum in de canon van de hedendaagse letterkunde en de plechtige opening 
van zijn Usque ad finem vinden plaats in POSTUMITEITEN, dit door de auteur zelf 
samengestelde nummer van Yang' (idem, 1). 

Deze rouwadvertentie was niet alleen een rake insiders joke voor wie het oeuvre van 
Roggeman kende, maar ook een cherpzinnige reflectie op een aantal centrale kwes
ties in dat oeuvre. Op het meest basale niveau wa deze advertentie, en het geh le 
Yang-nummer, een poging om het vergeten werk van Roggeman weer onder de aan
dacht ce krijgen. Hij wa in de jaren ze cig en zeventig meermalen bekroond vo r zijn 
Werk en werd belangstellend gevolgd door een kleine gr ep lezer en critici, 1 maar 
eind jaren zeventig droogde zijn troom van publicatie op en verdween zijn werk uit 
beeld. Glazuur op niets (1981) was zijn laatste boek bij de grotere publieksuitgeverij 
Elsevier/Manteau; daarna ver cheen alleen nog een aantal bibliofiele uitgaven 
(Alef!Farao in 1983, Quatre Séries Fixtes in 1985, Opus Magnum in 1988 en de ver
taling van Propos over de dichtkunst van Alain in 1992). Roggeman oeuvre was 
'dood', alchan voor wie niet helemaal ingevoerd was in de bibliofiele boekprodu tie. 
Daar wilde Yang iets aan doen, zo liet de redactie weten in een 'Vooraf: 'Roggeman 
schrijft [ ... ] geen virtuele b eken. Je zou ze kunnen lezen. Door nkel fragmenten 
[ . .. ] af ce druk.ken, hoopt Yang die potentialis om te buig n cot reali .' (idem, 3) 

Inceressancer nog i de poging om de advertenci tegelijk tot rouwadvertentie en 
geboorcekaarcje ce maken. Roggeman en Yang zeccen zijn Opus Finitum er definitief 
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mee bij in de canon en kondigen tegelijk de 'plechtige opening' van Usque ad fmem 
aan. Daarmee was dit nummer ook een expliciete afronding van een periode en een 
poging van Roggeman om zijn oeuvre een nieuwe richting te geven. Hij was al sinds 
eind jaren zeventig bezig met het herijken van zijn werk, maar dat had zich aan het 
zicht van zijn lezers onttrokken; nagenoeg alle teksten uit die periode bleven onuit
gegeven. Het Yang-nummer en enkele latere publicaties veranderden daar wel iets 
aan, maar nog steeds is een belangrijk deel van Roggemans latere werk niet gepubli
ceerd. 

In dit artikel wil ik laten zien hoe Roggemans oeuvre zich ontwikkelde na het afron
den van het Opus Finitum, maar vóór de 'plechtige opening' van Usque ad finem met 
de Yang-publicatie. Tussen deze twee gebeurtenissen lag een periode van 15 jaar waar 
we als onderzoekers erg weinig van weten, omdat bijna alle teksten uit de jaren tach
tig, zoals gezegd, nog onuitgegeven zijn gebleven. Dat komt volgens mij omdat hij in 
deze periode de autonomistische poëtica op de meest radicale manier probeerde door 
te voeren: hij probeerde zijn teksten (en zijn opus) niet alleen los van de schrijver te 
laten functioneren, maar zelfs los van de lezers. Deze radicale aanpak leidde para
doxaal genoeg tot een sterk auteursgerichte schrijfpraktijk, zo zal ik betogen. 

Opus Finitum: literatuur als overwinning op het nihil 

Over de literatuuropvattingen van Roggemans Opus Finitum, de reeks van dertig 
werken waaraan hij tussen 1953 en 1976 werkte, bestaat weinig onenigheid. De 
reden hiervoor is dat Roggeman zich herhaaldelijk zeer expliciet over de doelstellin
gen van dat opus heeft uitgelaten. De prozadelen uit dat werk hebben vaak een sterk 
poëticaal karakter - met name Homoïostase (1971) zet in steeds subtiel gevarieerde 
bewoordingen dezelfde ideeën over literatuur uiteen. Het is niet verwonderlijk dat 
commentatoren zich vervolgens gedwongen voelen om die woorden te herformule
ren. 

Een van de vaakst geciteerde, want meest expliciete poëticale passages2 in Homoïostase 
luide als volgt: 

Kunst is het bevechten van de nihilistische drek van het be taan in een 
moment van vorm transcendentie. Zij is als daad een ancigebaar, het radi
caal stellen van het absolute/autonome tegenover hec relatieve/eau ale, een 
gebaar van afstoting, van vering of oprichting, een fallu moment, du 
polair in verhouding tot het nihil dat toe lithische helderheid gemodifi
ceerd wordt; die alles als daad - schoktherapie, koude caccato-roes, waar 
ligt schepping? waar vernietiging? - en niet in de re uitaten waar d pola
riteit vervalt (Roggeman 1971, 112; cursivering in de tekst) . 

Op het moment van artistieke schepping bevestigt de mens dat wat hem roe mens 
maakt, namelijk zijn denkvermogen en creatieve kracht die ervoor zorgen dat hij nier, 
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als in een dierlijke toestand, volledig aan het toeval van de natuur is overgeleverd. Het 
is karakteristiek voor het repetitieve karakter van Roggemans oeuvre dat later in het 
boek in slechts iets andere woorden bijna precies dezelfde gedachte staat uitgedrukt, 
met herhaling van een woord als 'antigebaar': 

Het bionegativisme door mij bedoeld, is [ ... ] een tekeergaan van de bio
logische knechting, het is een antigebaar, een uitdrukking van opstandig
heid tegen de existentiële gevangenschap, het weigeren van causaliteit en 
toeval, alle factoren die de biologische situatie van de mens inherent zijn. 
Dit bionegativisme - het is duidelijk dat de lading van de begrippen hier 
beslissend is - is dus juist geen nihilisme maar de radicale bevechting van 
het nihil door het nagaan van de specifieke menselijke mogelijkheden van 
de artisticiteit. (Roggeman 1971, 180) 

Op die manier zijn twee betekenissen van het begrip 'autonomie' in het oeuvre van 
Roggeman nauw mee elkaar verbonden. Aan de ene kant is er het autonome literaire 
kunstwerk, dat volledig op zichzelf en los van zijn schepper moet (kunnen) bestaan. 
(Een belangrijke kanttekening hierbij is overigens dat Roggeman eerder het opus, een 
samenhangende reeks werken, als autonoom ziet dan het individuele literaire werk-, 
hierop ga ik later uitvoeriger in.) Aan de andere kant is er de mens, die door het 
maken van zo'n kunstwerk zijn subjectieve autonomie bevestigt en op die manier 'dar 
denigrerend existentieel gevoel van machteloosheid [kan] afgooien, zijn onafhanke
lijkheid van de histori che lineariteit, van dep ychi che drot: em en van de causaliteit 
(het diergebondene) bevestigen' (Roggeman 1971, 141). Roggeman laat zich hier 
kennen als een moderne exponent van de Verlichcingsfilo ofie, waarin Kants 'sapere 
aude' oftewel 'durf te weten' de centrale preuk vormde.3 Daarbij geeft zijn tekst blijk 
van een paradox in het autonomiedenken die, volgens Jacque Rancière, kenmerkend 
is voor de moderne estheti che traditie in het voetspoor van de Verlichting. Met 
moderne esthetische denker al Friedrich chiller ontstaat de idee dat het autonome 
literaire kunstwerk de autonomie (de zelfstandigheid) van de men zou kunnen ver
groten. Maar daarmee krijgt de kun t paradoxaal genoeg geen autonome, maar een 
heteronome basis toegekend: het 'doel' van de kun t ligt juist nier in zi hzelf, maar 
in het veredelen en bevrijden van de men (Ranci r 2002; Dillon 2004). 

T ch i er bij Roggeman net iet and r aan de hand dan bij chiller. chiller zag het 
kun twerk als bevrijdend voor de amenleving, de gemeen chap van kun tb hou
wers die door de kunstenaar op een hoger plan gebracht kan worden. Roggeman 
gelooft ni tin zo'n 'didacti che' rol voor de kun t. Degene di zich tijden het mak n 
van het kunstwerk tijdelijk aan de chao en het toeval ontwor telt, dar is alleen de 
schrijver zélf. D lezer moer zi hz lf emanciperen en dat kan alleen do r in nav lging 
van de auteur ook aan her chrijven te gaan: 

[D]aar ik overtuigd ben van de waarde van de arti tiek ing telde exi tcn
tie, tracht ik andere fenotypen in confrontatie mee mijn werk te brengen. 
Daarom publiceer ik. Hee oeuvre vervreemde van mij, het staat als een 
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object op zichzelf, het dient als oriëntatiepunt of als pool voor mij of ande
ren die het willen kennen. Een eigenlijke sociale rol heeft het niet. Het 
moet toelaten de eigen monoloog van anderen te intensiveren of als een 
katalysator te werken. Invloed kan het niet uitoefenen. Wel creativiteit sti
muleren en vormbehoefte uitlokken. Louis Boon zei mij eens: als ik iets 
fijns lees, krijg ik zelf lust om te schrijven. Dat is het (Roggeman 1971, 
33). 

Een monoloog, dat is het schrijven voor Roggeman, en nog wel een monoloog die 
geen 'invloed' uitoefent. Toch heeft hij in het best denkbare geval wel effect, namelijk 
wanneer de lezer zelf tot schrijven wordt aangezet. Bovendien brengt het artistieke 
schrijven de mens idealiter tot een 'perfecte homoïostase', oftewel een evenwicht van 
het systeem. In het beste geval vindt de auteur door zijn creatieve arbeid het even
wicht in zijn 'dubbel bestaan' tussen lichamelijkheid en geestelijkheid. (Roggeman 
1971, 181) Dit evenwicht wordt door Roggeman steeds met Yin en Yang in verband 
gebracht: de 'vrouwelijke', op het lichamelijke en het voortleven gerichte krachten 
worden bevochten én in balans gehouden door de 'mannelijke', verticale, op het 
moment gerichte daad die het literaire werk volgens hem is (vgl. Wildemeersch 1983, 
4-5; Kregting 2006, 90-91). 

Doorschrijven na het Opus 

Bijzonder aan het oeuvre van Roggeman is dat hij niet alleen het afzonderlijke lite
raire werk als autonoom ziet, maar vooral ook het 'opus'. Deze term gebruikt hij om 
een afgeronde reeks literaire werken aan te duiden; het Opus Finitum is er een van. 
Roggemans behoefte tot het vaststellen van 'opera' lijkt nauw verbonden met zijn 
eigen biografie. Al op jonge leeftijd worstelde hij met ziekte en hij wa ervan over
tuigd dat de ongeneeslijke hartkwaal waarmee hij wor telde hem nog voor zijn veer
tigste fataal zou worden. Vanaf het einde van de jaren zestig incorporeerde hij zijn roe 
dan toe geschreven werken in een 'eindig opu ' en stelde zich rot doel om voor het 
einde van zijn leven het Opus Finitum geheel af re ronden. In 1976 bereikte hij met 
het schrijven van de dichtbundel Opus Magnum - die al in de eicel de belofte van 
hoogtepunt en eindpunt in zich draagt - het vastgestelde aantal van dertig werken.

4 

Een jaar later produceerde hij in enkele maanden tijd een proef: chrift over her 
gedicht 'Tweespraak in de herfst' van Maurice Gilliam , waarna zijn gezondheid zo 
verslechterde, dat het 'toen voor de hand lag' dat hij zou terven, z al hij later zou 
schrijven (Roggeman 1979-1986, 345). Hij onderging echter mee ucces een open
hartoperatie. Plotseling lag er weer een wereld voor hem open, en dat terwijl hij nog 
maar enkele jaren eerder ervan was uitgegaan niet ouder dan veertig te worden. 

Hee is een gebeurtenis die even verbluffend al tragi ch i : wat staat je al chrijver re 
doen wanneer je na het afronden van je oeuvre nog een halfleven voor je h be liggen? 
Dat Roggeman deze tragiek uitstekend aanvoelde en som ook al een last moet heb-
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ben ervaren, is op te maken uit een veelzeggend zinnetje uit de eerste helft van de 
jaren tachtig: 'Ik heb mij in de meest primaire betekenis van het woord overleefd 
(Roggeman 2009, 287; cursivering in de tekst). De auteur probeerde in zijn werken 
tussen ongeveer 1979 en 1986 verschillende paden uit om aan de dreigende impasse 
te ontkomen. In het vervolg van dit stuk wil ik er daar twee van bespreken. Het eerste 
is dat van de perfecte geslotenheid van het opus, terwijl het tweede pad juist 
on(af)geslotenheid en onvoltooidheid centraal stelde. In het vervolg van dit artikel 
wil ik beide poëticale paden demonstreren aan de hand van drie teksten uit deze 
periode: Het Spiegelpaleis (geschreven tussen 1979 en 1986), Glace-Spiegel-Mirror 
(dialogische monologenj (geschreven in maart 1982) en Practicum of het steriele schrij
ven (geschreven tussen 1981 en 1986).7 

Deze drie teksten zijn geschreven in een periode van poëticale verschuiving: Rogge
man was zich er al van bewust dat hij het Opus Finitum niet meer opnieuw kon 
oppakken of zijn nieuwe werk daar zomaar kon inschuiven, maar hij wist nog niet 
hoe hij zijn nieuwe werk dan moest presenteren. Pas later, vermoedelijk na 1986, 
besloot hij het vanaf 1977 geschreven werk op te nemen in het tweede opus Usque 
ad finem, dat in 2002 met dertig werken eveneens werd afgesloten. Daarna volgden 
nog Post Opera Supplementa (20 werken, 2003-2008), Annex Documenta (I O werken, 
2008-2009) en Protocollen (IO werken, 2010). Dat brengt het totaal op het ronde 
ge ral van 100 werken. 8 

De duizelingwekkend grote hoeveelheid Roggemantekscen na het Opus Finitum is 
weliswaar documentair beschreven door de Universiteit Gent, maar vrijwel nog hele
maal onbescudeerd gebleven. Daardoor is de ontwikkeling van het oeuvre na 1978 
ook in de recente beschouwingen over Roggeman nauwelijks terug te zien.9 Ik wil 
hier een aanzet geven tor een interpretatie van het werk uit de periode 1979-1986, 
maar moet hier de teksten van na 1986 buiten beschouwing laten. to 

Het eerste pad: reflectie en geslotenheid 

De thematiek van reflectie - oftewel piegeling - zit al in de titel van de teksten 
Glace-spiegel-mirror en Het ,piegelpaleis be I ten. Beide teksten kunn n gezien wor
den als bespiegelingen op het Opus Finitum, maart gelijk op elkaar. In Het ,piegel
paleis komt Glace namelijk ter sprake. Die geeft het effect van twee tegenover elkaar 
gezette piegel , die elkaar blijven piegelen en zo voor een droste-effect zorg n. e 
opening van Spiegelpaleis gaat op die complexiteit in en geeft aan dat de aant kenin
gen die in de tekst zijn opgenomen 'het effe t [hebben] van holle en bolle piegel 
[ ... ] zoals in her spiegelpaleis. Dat zij het b eld (van het verleden) zelden neutraal 
Weerkaacsen, garandeert hun (of zijn) creatieve dimen ie. Ik rel mij echter de vraag 
of zij w I een beeld weerkaar en. Wellicht scheppen zij een be Id dat er vo rdien niet 
een was ' (Roggeman 1979-1986, 2). 

Zo willen de beide teksten nier alleen bespiegelen, maar ook een nieuwe creatieve bij
drage aan het oeuvre vormen. Het Spiegelpaleis opent nogal be cheiden mee de ambi-
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tie alle boeken tot dan toe opnieuw te bekijken en van kleine wijzigingen te voorzien, 
maar Roggeman realiseert zich wel dat de implicaties groot zijn: 'Het zou erop neer 
komen een volledig nieuw begin te creëren voor een totaal ander oeuvre' (idem, 2). 
Deze twee spiegelteksten vormen de aanzet voor wat Roggeman een 'buiten-opus' 
noemt: 

Ik schrijf dus nu buiten-opus. Minder teleologisch. Momentaner. Verti
caler. Iedere perspectiefgedachte ontbreekt. Vandaar dat het nu op zich 
nog moeilijker geworden is. Ik stel de noodzaak van het opuskarakter van 
het schrijven ter discussie. Kunst is als constructieve merhode een discuta
bel fenomeen geworden (Roggeman 1982, 5-6; cursivering in de tekst). 

Bekend is hier het gebruik van de termen 'momentaner' en 'verticaler', omdat die 
doen denken aan de 'fallische' functie die Roggeman ook al in de rijd van Homoi'ostase 
aan de literatuur toekende. Maar een belangrijke wijziging ten opzichte van het poë
ticale schrijven van het Opus Finitum is dat de 'momentane', verticale schrijfmomen
ten of werken niet langer horizontaal hoeven samen te klonteren tot een opus. Ze 
blijven op zichzelf staan. 

De nieuwe teksten mogen dan buiten het opus staan, ze staan er tegelijkertijd wél 
nauw mee in verband: 

Alles [uit het Opus, LH] nog eens opnieuw lezen, niet uit paternalistische 
betweterij of uit sentimentaliteit voor het verleden, eerder om de gaten in 
het weefiel te vinden waarin mogelijkheden verloren gingen, om in de kuilen 
te trappen waar toen behendig overeen werd gewipt of om per onage met 
een tikje op de wang iets meer naar links of rechts te keren zodat zij com
pleet anders zijn[ ... ] (Roggeman 1979-1986, 2; mijn cursivering). 

Dat Roggeman met deze nieuwe tekst op zoek gaat naar 'gaten in het weef: el [ ... ] 
waarin mogelijkheden verloren gingen' suggereert dat Het Spiegelpaleis de formele 
geslotenheid van het Opus Finitum nog verder moet perfectioneren. 11 De vraag is nu 
wat er nog aan het Opus Finitum ontbreekt, wat met de teksten buiten opu 'opgelo t' 
zou kunnen worden. Misschien is dat vooral het gebrek aan reflectie op het werk, 
want in een pa sage als de volgende laat Roggeman door chemeren dat het het Opus 
Finitum nog aan een degelijke studie ontbreekt: 'Als de publikatie van het Opus Fini
tum voltooid is - hahaha - zal ik een studie aan het werk wijd n. Dat heeft niet re 
maken met narcisme of aucopubliciceic, doch alles met de autonomie van een tekst
geheel en de polyinterpretabiliteit ervan' (Roggeman 1979-1986, 1 ). e laatste zin 
is fascinerend en kan op twee manieren worden begrepen: Roggeman moet een rudie 
aan het Opus wijden omdat zo'n polyinterpretabel, autonoom cekscgehe I dat nodig 
heeft; of Roggeman kan een studie aan het Opus wijden ( ndanks dat hij zelf d 
auteur is), omdat her zo'n autonome status heeft dat hij er al auteur toch voldoende 
afstand van kan nemen. 

Laten we eerst de eerste uitspraak volgen, dat een studie van het Opus no dzakelijk 
is. Je zou kunnen zeggen dat Het Spiegelpaleis a1 voor een deel tegemoet komt aan di 
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noodzaak van een studie; in deze tekst wordt de genese en de compositie van het Opus 
vrij uitvoerig besproken. Ergens is het eigenaardig dat een autonoom tekstgeheel als 
het Opus een studie van buiten nodig zou hebben; maakt zijn autonome status niet 
dat het opus los van iedere beschouwing, van iedere lezer zelfs, zou kunnen bestaan? 
Misschien niet. Elders in Het Spiegelpaleis benadrukt Roggeman dat het Opus Fini
turn beschouwingen en discussies 'moet' teweegbrengen: 

De essayistiek over het O.F. zou gedynamiseerd moeten worden, er zou
den thesisen [sic] moeten worden geformuleerd die de ingereden clichés 
van de jaren '60 tegenspreken, vernietigen; kortom, het O.F. moet voor 
een dynamisch leespro[c]es zorgen; wat de literatuurders der jaren '60 
erover geschreven hebben, kan vanuit het O.F. toch gemakkelijk weerlegd 
worden. Of zijn het de formuleringen in het O.F. zelf die afschrikken, die 
tegenspraak onmogelijk maken? Dan moeten er uit het werk andere for
muleringen opduiken die de vorige zelf op de helling plaatsen. Het 0 .F. 
is voldoende controversieel om verscheidene generatie lang tot creativiteit 
te stimuleren. Als daartoe geen e ayisten worden gevonden, zal ik het 
werk zelf moeten opknappen (Roggeman 1979-1986, 49-50). 

Roggeman meent dat zijn opus voldoende controver ieel i om 'verscheidene gen ra
ties lang tot creativiteit te timuleren', maar suggereert een regel later dat het opu 
desnoods alleen hemzelf tot nieuwe creativiteit moet kunnen brengen. Hij heeft 
immers bitter weinig vertrouwen in de 'literatuurder ' die zich tot nog toe over zijn 
werk hebben uitgesproken: 'Tot nu toe zijn de merkwaardig te dingen de creatieve 
autocommentaren geweest die in het werk werden ingebouwd. Het zijn die dingen 
Waarnaar de kritiek hengelt, het zijn die chiffrering n waarvan teriele bedrieglijke 
parafra en worden gemaakt. e me te kriti ch werk tukken be taan uit een andere 
Verpakking van hetgeen ikzelf reed ch r ef (Rogge man 1979-1986, l ) . Het i du i
delijk dat hij maar w inig v rtr uwen heeft in wat ritici en w ten chapper tot n g 
toe over zijn werk h bben opgemerkt, zeker niet al ze uit Nederland kwamen. enij
nig merkt hij op: 'Baan, Verdaa d n k [ i ] en We el : drie analoge gevallen van 
gratuite p udo-gel erdd n rij over mijn w rk, merkwaardig: dri N derlander ' 
(idem, 14). 

Nu lijkt den dzaak én m g lijkheid van R ggeman m zi hal aut ur a tief m t 
de refle ti op het Opus bezig te h ud n trijdig m t d aut n mie van dat w rk. H t 
lijkt er chc r p dat dat probl m ni t g !de v r een 'buit n- pu -t kst' al Het 
,piegelpaleis. Eld r in di tekst, waarin hij pni uw klaagt ver d tekort hi c nde 

'kricis h b gel iding' van zijn werk, pr ekt hij ver d crategie die h c opus vol d : 
'd eenzijdige beklemtoning v. n de literariceit, d arci ti iceic, buiten d aanwezig
heid van het" chrijv nde ik", h c ubje c' (idem, 21). z nzijdige b kl me ning 
Was n odzak lijk 'zolang het pro es nog op gang w •. Het dicnd p het finale e it 
Van de auteur al vanz lf: pr k ndheid vanuit de tru tuur v or t b reiden ' (idem, 
21). Deze compl xe en dubbelzinnige pa age begrijp ik al v lgt: m te v rkom n 
dat interpreten zijn werk al vanzelf prekend vanuit het per pe ei f van de auc ur 
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zouden gaan bekijken, benadrukte Roggeman keer op keer de autonomie van zijn 
tekst en het primaat van de 'literariceic'. Inmiddels, nu het Opus volcooid is en een 
autonoom object is geworden, kan de auteur zelf duidelijker op de voorgrond treden. 
'Zc) bekeken is zijn interventie als interpreet van zijn eigen werk de finale bevestiging 
van de autonomie van het Opus. Deze logica doet denken aan de supplementslogica 
die Derrida beschreef: er is een reflexief element nodig dat buiten het opus staat maar 
tegelijk nodig is om het perfect gesloten en autonoom te maken (Derrida 1976, m.n. 
141-164). 

Dat het Opus Finitum op weg is naar perfecte autonomie, betekent ook dat het publi
ceren van de overige delen van het werk van weinig belang meer is. Roggeman lijkt 
minder en minder bezig te zijn mee het naar buiten brengen van zijn teksten en 
schrijft aan het begin van Het Spiegelpaleis dat hij deze tekst in eerste instantie voor 
zichzelf produceert (Roggeman 1979-1986, 2). Deze tekst is dan ook doortrokken 
van het inzicht dat sommige boeken gemaakt werden niet zozeer om gelezen ce wor
den, maar om geschreven te worden. 'Ik denk dat Kafka de Schloss-roman in die zin 
begreep. Ik vrees ook dat heelwac [sic] in de laatste werken van het O.F. zo dient re 
worden beschouwd. Hee wordt geïllustreerd door het feit dat ik er zelf geen ogenblik 
aan denk die dingen nog te lezen' (idem, 8). Even Later stele hij zelfs ontluisterend 
nuchter vast: 'Eigenlijk Liggen daar hoeveelheden beschreven papier waarvan het in 
het heden niet duidelijk is wat er moet mee aangevangen worden' (idem, 9). 

Roggeman lijkt mee zijn verwijzing naar Kafka iets te willen zeggen over de behoefte 
van schrijversvrienden om al het geschrevene openbaar te maken, terwijl dat een daad 
is die door de schrijver niet altijd is gewild. Bij Kafka is dat gebeurd toen Max Brod 
na de dood van zijn vriend besloot diens bevel tot vernietiging van de onuitgegeven 
teksten niet op te volgen. Ook sommige van Roggemans ongepubliceerde teksten 
werden, zij het nog bij leven van de auteur, later alsnog uitgegeven. De meeste lezer 
zullen menen dat ze er recht op hebben kennis ce nemen van zulke ongepubliceerde 
teksten. Hee lijkt er in Het Spiegelpaleis echter op dat Roggeman dat recht eer di cu: 
sie stele. Zo schrijft hij over het dubbele karakter van het literaire werk al 'kun rwerk 
en als 'ideologiericueel'. Onder het eerste ver caac hij het werk in zijn naakte 'zijn', 
terwijl hij het tweede gebruike om de ociologische en in cicucionele plaats van een 
kunstwerk aan ce duiden. Een boek i een artefact dat kan w rden verkocht, 
bekroond en gerecenseerd, en het kan dat alleen maar doen omdat het aan e 11 

auteursnaam gekoppeld i . Hee is duidelijk dat Roggeman de upremati van dat ide
ologiericueel probeert te doorbreken en dat betek nt dat hij d recht n van die par
tijen die in het ritueel betrokken zijn prob ere uit te chakelen. Hee werk zou hen 
eigenlijk niet hoeven nodig te hebben om te be taan. 

In al dit streven naar ab olute autonomie van het literaire werk zit echter iet para· 
doxaals. Zo is de verhouding van Het Spiegelpaleis en Glace tot het Opus Finit".':1 

onduidelijk: de twee teksten staan er aan de ene kant buiten, maar vormen er cegeltr 
kercijd een noodzakelijke aanvulling op. Op die manier do rbreken ze door hun bui
ten-opus-status de autonomie van dat opu , die ze jui c coc tand had moeten bren· 



D E SCHRIJVER DIE ZICHZELF OVERLEEFDE 131 

gen. Derrida's begrip van het supplement duidt precies deze paradox aan: een 
supplement kan volgens hem nooit een leegte vullen in dat object waaraan het wordt 
toegevoegd, het benadrukt alleen de incompleetheid van dat objecc. 12 Eigenaardig is 
bovendien dat Roggeman degene is die in het poëticale werk de ambitie uitspreekt 
0 rn de tekst als autonoom artefact te laten functioneren. Dat probleem was er eigen
lijk al ten tijde van het Opus Finitum in een boek als Homoïostase, maar tegenover dat 
reflexieve boek stonden teksten die eerder aan traditionele literaire teksten doen den
ken: dichtbundels en 'proza's' (de term is van Roggeman) als Het goudvisje (gepubli
ceerd 1963) en Blues voor glazen blazers (1964). Zij konden de ambitie realiseren die 
in de poëticale teksten was uitgesproken en daarmee daadwerkelijk als autonome 
artefacten fungeren. In het 'buiten-opus' lijkt echter metareflectie de boventoon te 
voeren. Zo wordt eens te meer duidelijk dat de autonomie van het literaire kunstwerk 
- het werk als ding, van zijn schepper losgesneden - niet meer dan een metafoor is: 
de creatieve 'aurocommentaren' zijn immers altijd opmerkingen die door de auteur 
Werden toegevoegd. Op die manier spreekt de auteur zichzelf in deze boeken telkens 
tegen: de intentie was om uit de tekst re verdwijnen, maar het tegendeel is het geval. 

Daarmee krijgt de dubbele functie van Glace en Het Spiegelpaleis (sluitsteen voor het 
ene deel van het oeuvre, springplank voor een nieuw deel) iets problematisch. De 
lezer van beide teksten kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat de auteur in 
plaats van naar nieuwe werkelijkheden te springen, weinig meer kan doen dan 
dezelfde sprong keer op keer te maken. Keer op keer komt hij bij dezelfde inzichten 
uit over wat hij al eerder ge chreven heeft. Keer op keer bindt dat autocommentaar 
hem weer aan zijn eigen auteur figuur vast. 

~at wordt bijv rbeeld duidelijk bij het lezen van Glace en het commentaar daarop 
tn Het Spiegelpaleis. Glace gebruikt een truc om commentaar op het eigen werk in te 
Zetten in een literaire vorm: het zelfinterview of, zoal Roggcman het zelf noemt, de 
'dialogische monolo g' . Het p r onage 'Willy Roggeman' gaat in ge prek met vi r 
van zijn persona's over eigen leven en werk: Placidus von Pfandl, Flod van Keil, Boris 
Dagoelash en Thaddeus niederfo rkel. Deze techniek, al eerder coegepa tin Opus
teksten als Gnomon (197 ), geeft de chrijver de mogelijkheid oma pecten van het 
Opus te be ommentariëren n bovendien auc bi grafi che a hrergronden in het lite
raire weef el in ce pa n. e auteur dramaci eert immer zijn eigen po itie do r zi h
zelf expliciet aJ een literaire ftguur cu en and r figuren ne r te z re n en ver plinten 
bovendien her monologi he per p cief door vijf figuren aan het woord te laten. 
Daar k ml nog bij dat hij in deze tekst aanro nl over een groot relativering vermo
?en en v el zelf poe te be hikken; de cemm n van de vier per ona' ridi uli eren d 
tdeeën van 'Willy R ggeman' v orcdurend. Z i Bori Dag ela h bang dat Rogge
lh_an' zi hzelf in pint in my rificatie , terwijl Dag ela h, p y hoanalycicus al hij is, 
Wtl dac de auteur figuur zich zo expli iet mogelijk uicspre kc. 

~oewel er naast 'Roggeman ' vier eeg n temmen in Glace aan het woord komen, i 
Roggeman' wel degelijk de enige gezaghebb nde seem in de ceksc. Hij is dat alleen al 

0 llldac hij uitvoerige ancwo rden geeft en de per ona' lecht korte vrag n mog n 
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stellen en humoristische terzijdes toevoegen. Roggeman - nu dus ronder aanhalings
tekens - is zich van deze zwakte ook bewust, zo blijkt uit een latere aantekening in 
Het Spiegelpaleis. Daar schrijft hij: 

In Spiegel [bedoeld wordt: Glace, LH] bleef de methode beneden de moge
lijkheden omdat zij de vier interviewers van dezelfde W.R. waren en zich
zelf slechts konden verduidelijken in de aard van hun vragen of de gebie
den van hun interesses. Maar zij bleven in de schaduw aangezien god-de
vader, W.R., weer was opgedoken en zij slechts meespeelden in functie 
van hem. Spiegel [ Glace] kreeg door deze methode meer afwisseling; 
bepaalde tiktakbewegingen van het ordinaire interview werden wel uitge
schakeld, doch de vier konden niet essentieel worden (Roggeman 1979-
1986, 36; cursivering in de tekst). 

Het lijkt erop dat Roggeman verwacht dat zijn reflexieve methode beter kan - hij 
beweert dat zijn methode 'beneden de mogelijkheden' bleef. Ik denk echter dat hij 
zich hier vergist en dat het eigen is aan het zelfreflexieve traject waarin hij zich bevindt 
om een almachtige, alles verklarende en reflecterende auteursfiguur te produceren. Ik 
heb immers laten zien dat het veelvuldige autocommentaar waarop de reflexieve 
methode drijft altijd door de auteur geproduceerd moet worden. Intussen lijkt het 
erop dat Roggeman met deze teksten in een vicieuze cirkel terecht is gekomen die 
hem weghoudt van het produceren van fictioneel werk. 

Ik laad wellicht de verdenking op me dat ik een naïeve opvatting heb over reflexief 
schrijven, dat ik op een eenduidige manier tegenover het 'werkelijke', creatieve schrij
ven zou willen stellen. Dat is niet het geval. Ik ga hier slechts uit van een ambitie die 
in het oeuvre van Roggeman zélf aanwezig lijkt te zijn, dat van een autoteli ch 13 opu ' 
dat alles tegelijk kan: én een in zichzelf besloten geheel zijn, én zijn eigen commentaar 
produceren. Zodra Roggeman deze ambitie probeert te verwerkelijken (d r het co~
voegen van de 'supplementen' Het Spiegelpaleis en Glace), overwoekert de merafict1e 
volgens mij alles. Bovenal komt de auteur dan in en auteur intentionele cirk I 
terecht waaruit het nauwelijks ontsnappen i . n ook dec mmentacor van het werk 
kan niet veel anders doen dan in diezelfde cirkel meedraaien en preci dezelfd b we
gingen doormaken als de auteur zelf. 

In Het Spiegelpaleis doet Roggeman chter een recept aan de hand m d cricicu ce 
genezen van zijn gebrek de auteur !echts t kunnen over chrijven. Hij telt: 'Alleen 
wie aan mij voorbijgaat of wie diametraal tegenover mij taat of die mij gebruikt al 
springplank voor eigen saho' - maar authentieke dan! - of wi in raat i t t werke
lijke analyse, is boeiend. Wie?' (Roggeman 1979-1986, 13). H wel de recori c~e 
vraag aan het einde en de krachtel ze r ep om 'werkelijke analy e' licht wanh ptg 
klinken, is er dus wel een manier om tot nieuwe per peccieven te komen. ommen
tatoren zouden hun gewoonte moeten opgeven om te parafraseren; ze zoude~ d 
auteur als springplank moeten gebruiken voor gehe I singuliere, zelf auth nt1e~e 
beschouwingen. Dat sluit helemaal aan bij het al eerder in het o uvre gefi rmuleer e 
idee dat Roggemans teksten anderen tot chrijven zouden mo ten aanzetten. 
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Toch ligt ook een gevaar op de loer als een auteur aan de hand van het lezen van een 
andere tekst tot 'eigen salto's' wordt gebracht. Dat blijkt wel wanneer Roggeman in 
1977 zijn honderden pagina's tellend proefschrift over één gedicht van Gilliams 
schrijft. Hij analyseert dat grotendeels vrije en improviserende schrijfproces in Spie
gelpaleis: 

Eigenlijk kende ik het werk van Gilliams op enkele gedichten na zeer 
slecht. Dat was mijn troef: ik werd geen ogenblik gehinderd door gegevens 
die naast mijn werkobject, het ene gedicht, lagen. [ ... ] En ik bereed naar 
hartelust mijn stokpaardjes. Na 4 maand en 4 dagen hield ik ermee op. 
Het was een fantastische lente (Roggeman 1979-1986, 22). 

~e uitdrukking 'ik bereed naar hartelust mijn stokpaardjes' laat zien dat een criticus 
1n een geheel vrij schrijfproces weinig anders kan doen dan de eigen, particuliere 
?bsessies herhalen en herkauwen. Ook wie 'geheel authentiek' is, draaft uiteindelijk 
1n een gesloten circuit rond. 

liet tweede pad: openheid en onvoltooidheid 

We kunnen het tweede letterkundige 'pad' dat Roggeman ongeveer gelijktijdig uit
probeert zien al e n poging om aan de beperkingen van h t er te traje t te ontko
men. In 1981 b ginc hij aan het chrijven in een cal1ier dat de naam Practicum krijgt. 
Aan het begin van de tekst zoal die uit indelijk is uitgeg ven (in ingekorte vorm) 
chrijfc de ut ur wat hij met de tekst v r ogen heeft: 'D it chrijven i practicum, 

actie die oefening i , geen p 1, evenmin definitiefs onder d vorm van ani ei k r ul
taac' (Roggeman 2009, l ). R ggeman werkt naar eigen z ggen 'ni t langer in d 
Optiek van een rei ei k o uvre , maar hij h efc het hrijven m t de hand v ral nog 
nodig al een fy iol gi che o fening (id m, 13). 

Dac heeft alle te maken met zijn zwakke gez ndheid van dat m m nt. penhart
op rati van 1 7 he fc wel aanget nd dat de hartkwaal waaraan hij leed niet onge
ne lijk w , m r p alle ander gebied n vo Ic hij zich veel zieker dan vó r de ope
ra.tie. Hee zelfv rz kerde g v 1 van 'h m ï r. ', van ·vcnwicht van h t rgani m 
d or het hrijv n t g n cl br h id van h t men el ijk g cel in, i voll dig vcrdwe
n n. e aut urm c r nu alle a n d en m üb rhaupc op d b n te blijven. Van-
daar d t Practicum al nd reit I krijgt 'cl ier van het n venwi he': h wel d 

hrijver b nadrukt d, t h tb k 'i c nd r cl. n ch rapi ' i , h fc h tal d 1 m te 
bal n in h t I v n re b h ud n en v ral m R eman te 'b hoeden v r h t 
ll'lak n van b k n' (idem, 1 ). Hij h efc ni t I nger vercr uw n in de h 1 nd kra h
~en van h c uvr , maar pr b red b w in van h t hrijvcn n w 1 t g brui-
en al n middel m zi hz lf te di iplin r n n t train n. 

at pure hrijven d c p her er t g zi he cl nken an d 'é ritur aut matiqu 
Van de urreali een, maar de uitw rking en b d ling ervan ver billen. Het aut ma-
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tisch schrijven had volgens de surrealisten, in lijn van zowel het avant-gardistisch 
denken als de psychoanalyse waardoor ze waren beïnvloed, een maatschappelijk-poli
tieke betekenis: de vastgeroeste, burgerlijke mens zou zich met deze schrijftechniek 
eindelijk van zijn remmingen kunnen bevrijden. Roggeman benadrukt echter dat 
Practicum alleen voor hemzelf betekenis en belang heeft. Toch noemt hij het boek 
geëngageerd: 

Dat is de grote politiek van die schrijven, het engagement van een rechter
hand die zich omwikkeld heeft tot de belangrijkste instantie van een acti
viteit die de aanfluiting is van iedere humanitaire of existentialistische 
vooropstelling van het schrijven. Schrijven is op een ritmische wijze bla
den doorkrassen. Wij zijn ver van de ecologische problemen, de Club van 
Romerapporten en de politieke mirakels. Dit is het egoïsme van de 
maniak (Roggeman 2009, 27). 

De schrijver van 'steriel', bijna inhoudsloos proza is met een politieke activiteit bezig, 
niet omdat hij schrijft over milieuproblematiek of partijpolitiek, maar juist omdat hij 
daarover weigert te schrijven en voor de meest' egoïstische', in zichzelf gekeerde vorm 
van schrijven kiest. Het steriele schrijven verandert in een negatie van het alledaagse 

h l ""k 14 en maacsc appe IJ e. 

Omdat Practicum geen boek mag worden maar slechts het resultaat van een fysiolo
gisch proces, is het boek principieel onaf. Het schrijfproces eraan kan eigenlijk nooit 
tot een logisch einde komen, omdat er geen ontwikkeling in mogelijk i , enkel her
haling. In een van de fragmenten in de tekst verbindt Roggeman dit fragmentarisme 
en de onafheid als een kenmerk van ' [d]e kunst op het einde van de eeuw' (Roggernan 
2009, 136). Dat lijkt een opmerkelijke wending ten opzichte van Roggemans con
ceptie in Opus Finitum, Glace en Het Spiegelpaleis van het literaire werk als een vol
komen afgerond en gesloten object, maar bij nader inzien ver chillen de twee chrijf
processen ook weer niet zo radicaal van elkaar. In Het Spiegelpaleis chreef hij dat 
' finitum' niet zoiets betekent als "'perfect af, volledig zonder gaten"': 'de gegeven 
reeks is niet de geefbare reeks. [ . .. ] Een pel i af omdat men wil dat h c af i ' (Rog
geman 1979-1986, 21; cursivering in de tekst). Hee Opus Finitum i do r de aureur 
beëindigd verklaard, maar die beslissing is arbitrair. aarmee i ook het werken aan 
het Opus een potentieel oneindig proce dat op gegeven moment d or de auteur als 
voltooid is aangemerkt. Hetzelfde zal uiteindelijk gebeuren met Practicum: na ver
loop van tijd besluit de auteur dat hij zal toppen om in het cahier re chrijven al hij 
de duizendste pagina heeft bereikt. 'Haal ik bladzijde l 000 in die practicum, dan 
houd ik ermee op in deze vorm' (Roggeman 2009, 289; cur ivering in de tekst). Ook 
de doelstelling om het schrijven als wapen tegen de chao in te zetten blijft vereind: 
Roggeman spreekt van 'her naakte gevecht van anima! en comcience' (id m, 141; cur
sivering in de tekst). 

Toch is er een belangrijk verschil tussen de eerdere poëtica en die van Practicum: het 
autonome kunstarcefact is voor Roggeman niet langer belangrijk als einddoel van het 
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schrijven. 'Ik heb ingezien dat het kunstding steeds een dynamische structuur is, ook 
in die kunsten waarin het als reëel, concreet, onbeweeglijk voorwerp verschijnt.' Naar 
eigen zeggen heeft de auteur geen zin meer 'in het vastleggen van definitieve resulta
ten, zelfs niet in het staande houden van resultaten' (idem, 171). 15 En elders schrijft 
hij: 'Want terwijl ik vroeger geobsedeerd werd door het finiete, het eindigbare en het 
geslocene van een boek, ben ik nu vooral geïnteresseerd in het volhouden van de actie, 
in de duur van het proces' (idem, 178). 

Deze tweede techniek van Roggeman om aan de cul-de-sac na het Opus te ontsnap
pen lijkt echter te mislukken. Zoals de eerste techniek (het radicaal inzetten van 
reflexieve technieken) de auteur vastbond aan zijn auteursintentie, zo leidt het steriel 
schrijven van Practicum ook niet tot het gewenste resultaat. De bedoeling was dat er 
een bijna inhoudsloos schrijven zou ontstaan, een ontmaskering van het creatieve 
schrijven: 'Ik zou op dit ogenblik gewoon geen bladzijde verhalend proza meer kun
nen schrijven zonder een simultane interlineaire commentaar te geven waarin op tru
cage, op stunteligheid, op het ontzettend boerenbedrog van de licerariteit wordt 
gewezen' (idem, 206). 16 Maar tegelijk lukt het maar niet om dat stadium van de per
fecte inhoudsloosheid te bereiken. Als hij schrijft over het oefenen van zijn axo
foonspel, dan reali eert hij zich dat hij binnen de kort te keren eigenlijk fictie aan het 
schrijven i . 'Ik wil dat [mijn aantekening] een rapport is van de fasen van een mi -
lukking, maar terwijl ik chrijf, dreigt zij een verhaal te worden' (Roggeman 2009, 
203). Of is er iets ander aan de hand en i de onmogelijkheid om een verhaal van 
langere adem te schrijven geen principiële keuze, maar het effect van de ver lechcerde 
gezondheid van de auteur? Ergens in Practicum geeft hij dat aan zichzelf toe. 'Ik kan 
rnij aan geen boek meer wijden omdat het karkas het niet meer toelaat' (idem, 210). 

De paradoxen van de autonomie 

Mi chien i het dez dubbele mi lukking - van het eer t én van het cw ed pad -
di R ggeman er uiteindelijk co brengt om zijn werk n van na 1976 in en ni uw 
opu p te nemen. Zo ki t hij weli waar weer v r de ge I c nheid van e n afg -
ronde r eks werken, maar deze w rken hebb n ni t I ng r d uppl ment fun tie van 
liet ,piege/paleis n Glace. e titel van di cwe de ri ( Usque ad finem fcew 1 't t 
h t eind ') ugg reerc dat d s hrijver ni c h t id e had d r e n g bij I ven aft 
ronden, maar hij ko er co h v r m in 2002, bij h c ber ik n van h c a ntal van 
30 werken, k dez r eks af te luicen. 17 

pmerk lijk w het g b ar van hem f zijn uitgever om de di hcbund I Cadmas 
('llang I t', 200 ) al I takk rd v, n h t uvr a n t k ndi n. p de web ite 
Van uicg v rij het balan eer w rd h t b k b geleid cl r d z t ksc: 

Cadenas i en g dicht pgeb uwd uit O v rz n, dat al en v rmv t 
geh el het veelzijdig euvre van Willy R gg man af luit. it g di hei een 
van de vele chakel binn n zijn o uvre en i teg lijk e n z lf r ndi art -
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face. Met Roggeman zelf: "Het gedicht is een secondenlange·glazen adem
stoot. " En om Marc Kregting te parafraseren: deze farao heeft hiermee de 
laatste steen van de piramide zelf dichtgemetseld. 18 

Hoe we dit afscheidsgebaar precies moeten begrijpen is niet duidelijk. Is Cadenas 
bedoeld als laatste werk in de reeks van vele tientallen die Roggeman schreef? Dan 
heeft hij zich niet aan zijn voornemen gehouden, want Cadenas sluit wel het opus Post 
Opera Supplementa af, maar daarna werkte Roggeman aan nog twee reeksen van niet 
minder dan 10 delen elk. Het boek is bovendien ook niet het laatste boek dat de 
schrijver publiceerde, want naderhand verscheen bijvoorbeeld nog het oudere Practi
cum. 

Cadenas geeft in ieder geval aan dat Roggeman zich tot op vandaag is blijven bezig
houden met het probleem van het autonome, afgeronde kunstwerk. De twee artis
tieke paden die hij uitprobeerde in de periode tussen 1979 en 1986 brachten geen 
bevredigend antwoord op de vraag wat er te doen stond, nu er plotseling een half 
mensen- en schrijversleven voor hem lag. Vooral bracht deze periode ook een aantal 
paradoxen of problemen in de autonomiepoëtica aan het licht. Want als Roggeman 
probeerde om het werk volledig los te snijden van zijn auteursintentie, zijn lezer en 
zijn critici, dan kwam aan het licht dat hij juist helemaal op zijn auteur intentie 
teruggeworpen was; als hij probeerde om volkomen 'inhoudsloos' en van de wereld 
onthecht te schrijven, dan ontdekte hij binnen de kortste keren toch weer mee een 
verhalend fragment bezig te zijn. 

Preciezer gezegd: Roggemans unieke literaire carrière toont dat een literaire praktijk 
niet alleen in tegenspraak kan zijn mee de 'bijbehorende' poëticale theorie, maar d~t 
de praktijk zelfs de poëtica kan ontwrichten. Bekend was al dat chrijver hun poën
cale ideeën vaak niet con equent in een letterkundige praktijk omzetten: zo uicce Wil
lem Bilderdijk zijn ideeën over spontaan opborrelend evoel in crakke recori che 
verzen. Maar hier is iets anders aan de hand: Roggeman werkt zijn letterkundige pro
gramma uiterst consciëncieu uit, maar gaandeweg blijkt dat jui c die radicale door
voeren van de autonomistische poëtica een allermin c volkomen aucon me (van 
schepper, lezer en wereld losgesneden) praktijk oplevert. ac de paradoxen van de 
autonomie bij Roggeman zo helder aan het licht komen, moet ce maken hebb n met 
de bijzondere persoonlijke ontwikkeling die hij rond 1978 en in de jar n daarna 
doormaakte. Willy Roggeman voelde zich al chrijver die zichzelf verleef~e 
gedwongen om zijn poëtica verder door te voeren dan hij in de jaren ze cig of zeventlg 
had kunnen denken, roe aan her punt waarop theorie en praktijk in elkaar v diepen-
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NOTEN 

1. Wildemeersch 1983 somt negen literaire prijzen op die Roggeman tussen 1962 en 1982 ont
ving. Hij schrijft verder: 'Erg groot is de belangstelling voor Roggemans werk nooit geweest. 
Niercegenstaande de voortreffelijke kritische begeleiding, met name door Paul de Wispelaere, 
bleef wwel het publiek als de literaire kritiek vreemd aankijken tegen dit eigengereide en weer
barstige werk' (Wildemeersch 1983, 9). 

2. Het stuk wordt bijvoorbeeld geciteerd in Wesselo 1973, 253; Wildemeersch 1983, 3; Brems 
2006, 306. 

3. Kam 1992 (1 < uitgave 1784). Over Kants betekenis voor het denken over autonomie: Foucaulr 

1984. 

4. Een lijst van boektitels en opera is te vinden op http://www.nederlandseliteratuur.ugcnt.be/rog· 
geman/literair. Volgens de biografie op dezelfde ite, waarvan de gegevens waarschijnlijk (mede) 
door Roggeman zelf zijn aangeleverd, neemt de auteur vanaf 1969 voor om een afgeronde reeks 
werken te produceren: http://www.nederlandseliteraruur.ugent.be/roggeman/bio (geraadpleegd 
op 17 september 2012). 

5. De tekst waaruit geciteerd is, Het Spiegelpaleis (geschreven russen 1979 en 1986), i een manu· 
cripr en kent geen paginering. Om het de lezer gemakkelijker te maken, zijn de bladzijden door 

mij wel van een nummer voorzien, waarbij ik vanaf het voorblad b gin te tellen. Herzelfd heb 
ik gedaan voor Glace-SpiegeL-Mi"or (geschreven in 1982). B ide manuscripten zijn deel van het 
Roggemanarchief dat i.ich bevindt in de Centrale Biblioch ek van de Univ r iteic ent, en waar
van het beheer door de auteur werd toegewezen aan Jürgcn Pieters. 

6. Het lijkt erop dat Rogg man het plan had opgevat m erdere 'dialogi che monologen' re 
ven, maar het is bij één gebleven. De aanduiding ' EEN' boven d tekst 'M L 
MAART 1982' is mee de hand doorgc treept (Roggeman 1982, 2) . 

7. Van deze drie teksten is alleen Practicum al in boekvorm uitg g ven . Dat g ldt voor vrijwel all. 
tekst n van na 1979; de b langrijkste publicatie waren het al genoemde Yang-nummer Po~"""~ 
uiten en drie recente uitgaven bij uitgeverij het balan eer: Beto11ermM !tarrwroft (gepublt eer 
2008), Cadmas (2008) en Practicum of het steriele schrijven (2009). Glace werd in 198 uirgcge· 
ven in het tijdschrift Restant". Roggeman consorc, ' lace- picgel-mirror. Monolo g in maart 

1982 h · · h d · · · · · 1 gie over : over et naet-organasc e van e arn nc1te1t, over ero en opus, over epi temo o • 
jazz, over het geluk' . In: Restant 12 (1984-1985), 3, 112-140. 

8. Zie opnieuw de lij t mee werken op http://www.nederlandseliteracuur.ug nt.b /roggeman/lir~~ 
rair. Of Roggeman op het moment waarop ik die chrijf, eind 2012, nog mer nieuw w rk bC1

1 

is, weet ik niet. 
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Vitse 2010 besteedt wel enige aandacht aan de verschillen tussen de literatuuropvaningen in het 
Opus Finitum en die in Practicum. 

Interessant zou zijn te onderzoeken of 1979-1986 inderdaad een 'kritieke periode' in het werk 
van Roggeman is, zoals ik vermoed, of dat in het na 1986 geproduceerde werk dezelfde poëticale 
kwesties en problemen blijven terugkeren die ik in dit artikel aan de orde stel. 

Er is ook een andere interpretatie van dit fragment mogelijk: daarin wordt het genoemde frag
ment eerder gelezen als een zoektocht naar gaten, konom als een zoektocht naar zwakke plekken 
waarmee de tekst kan worden opengebroken en een nieuwe betekeni kan krijgen. Deze tweede 
strategie, die eerder met openheid dan met ge lotenheid verbonden lijkt, verken ik verder in de 
volgende paragraaf over Roggemans tweede schrijfpad. 

Vergelijk Pooveys heldere parafrase van Derrida's supplementbegrip: ' In "That Dangerous Sup
plement," Derrida explains that the supplement is sirnultaneously a surplus, "a plenitude 
enriching another plenitude," and a substitute that "produces no relief" because its addition 
only confirms the inadequacy of that to which it adds' (Poovey 2002, 29). 

Strikt gezien is de term 'autoteli ch' geschikter dan 'autonoom' om de 'op-zichzelf-gerichtheid' 
van Roggemans literatuur te be chrijven. Terwijl 'auco-nomos' verwijst naar het feit dat een 

fenomeen aan eigen wetten gehoorzaamt, drukt 'auto-telo ' uit dat een fenomeen e n doel in 
zichzelf heeft. Zie voor de term 'autoteli ch' onder meer een belangrijk e ay van T . . Eliot, 
'The Function of riticism' , vertaald en toegelicht in Eliot 1989 (!< druk 1923). 

Vergelijk ook de-ze passage: ' ptimale creativiteit re ulteert in het totaal steriele product. Die 
teriliteit schept op haar beurt de creatieve autonomie van het product. Het totaal anders-zijn 

van het kun tding in de natuurwereld ' (Roggeman 2009, 167). 

Er is lecht een enkele passage in de beide piegelteksten te vinden waarin iets vergelijkbaar 
Wordt beweerd. Zo fantaseert de aut ur in Het ,piegt/pakis over het vernietigen van manus rip
ten die toch door niemand and rs dan hemzelf ooit zijn gezien en over het op die manier aan
brengen van 'zwarte gaten' in het universum van Opus Fi11itum. 'Alleen de Jut ur iou bij de ver
nietiging van het b taande de nihili tl'> he gen e van het zwarte gaten-univer urn ervaren. 
Zoveel jaren autonomie van het di ponibel gehouden artefo r zou in een uurtje vuurtje token 
teleologi h worden herleid cot extreme ubje tiviteit, monadi h, zoal alleen zwarte gaten dat 
kunnen zijn' (Ro eman 1 79- 1986, 6) . 

Verg lijk: 'Het zou verkeerd zijn, van een totaal gebr k aan inzi hr in de eigen mogelijkheden 
g tui en , indien je nu, do r een f ander fata mor •ana mi I id, a n enkele bladen proza zou 

gaan tittcn wroeten in de overrniging dat vanuit de re.uieve h k enig heil v r het organi me 

vair te v rw heen ' (Rogg man 2009, 255) . 

at valt alch,tn uir zijn lij t van werken op cc maken: http://www.ncdcrland~ litera

ruur.u >cnt.be/roggeman/litcrair (g raad pi cgd op 17 epcembcr 2012). 

http://www.herbalan er.b /uitgaven/ adcna -willy-roggeman/ (gcr-aadpl cgd op 17 cpccmbcr 
2012). Zie voor her it,\at van Roggc:m,tn onder me r Roggeman 1971, 17; zie v r Kregring 

uic p ak re cing 00 , 9 . Merk overig n op dar het · anral van dertig verzen vermoedelijk 
niet t vallig i ; Op,11 Fi11itum en Usqut ad fi11tm rellen dertig u>trlu11. 




