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Inleiding
S.R Haakma

Deze bundel bevat een bewerking van de lezingen, gehouden in het
Studium Generale programma over de eeuwwende 1900, onderdeel De
Literatuur, voorjaar 1993.

Rond de eeuwwisseling zijn de wortels to vinden van een totaal nieuwe
kunststroming, het Modernisme, die onmiskenbaar een abrupte breuk
met alle voorgaande tradities zou betekenen.
Het Modernisme, een verzamelnaam voor talloze (literaire) stromingen,
die nieuwe denkbeelden produceerden, wordt in Europa met name ge-
kenmerkt door een toenadering tot en een reactie op de moderne
wetenschap, de wijsbegeerte en het geestelijke leven in het algemeen.
In deze serie worden een aantal kenmerken van het Modernisme beke-
ken aan de hand van schrijvers uit verschillende Europese taalgebieden.
Hoewel een overkoepelend thema voor al deze schrijvers niet gevonden
kan worden, zijn toch een aantal in het oog springende modernistische
elementen bij deze vernieuwers to onderscheiden.
Een algemene tendens in heel Europa was een onvrede over en een zich
afzetten tegen het in die tijd vigerende Naturalisme en Rationalisme.
Reacties hierop waren enerzijds het Sensitivisme en het Decadentisme
en anderzijds o.a. het Symbolisme.
Hugo van Hofmannstal stelde in 1893 dat Modern tegelijkertijd twee
totaal verschillende dingen kon betekenen en wel analyse, reflectie en
het zoeken naar spiegelbeelden als ook ontsnapping, fantasie en het
zoeken naar droombeelden.
Beinvloed door de psychoanalyse vindt men literaire zoektochten naar
een oorspronkelijk 'ik, en ten gevolge van de twijfels over de waar-
heidspretenties van de moderne wetenschap een veranderende kijk op
de werkelijkheid (het Relativisme).
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Van Halsema vergelijkt de Nederlandse dichters Verwey en Leopold in
hun werkelijkheidsbenaderingen. Zo ziet hij het werk van Albert
Verwey als een prominent voorbeeld van een anti -rationalistische, op
wezensschouw van de verschijnselen gebaseerde benadering van de
werkelijkheid, niet decadent, maar symbolistisch, terwijl Leopold juist
niet geloofde in een kenbare werkelijkheidssamenhang en in zijn werk
sensitivistisch genoemd kan worden.

..In de decadente benadering zijn het niet de bekoringen van de
natuurlijke werkelijkheid, die boeien maar een giftige wereld van
droomvoorstellingen; niet de wereld van de natuurlijke bloemen maar
die van juwelen en kunstbloemen' stelt Verwey in zijn gedicht 'De
eenzame' over Stefan George (1900). Verwey was anti- decadentistisch
en wilde de gewone werkelijkheid in contact brengen met een hogere
orde van Zijn en zo een nieuwe eenheid scheppen daar, waar de deca-
dent de wereld juist uiteen ziet vallen.

In 'De paradox van terugval en vooruitgang' behandelt Ibsch de deca-
denten Huysmans en Couperus en de modernist Thomas Mann.
In 1884 publiceerde J.K. Huysmans zijn roman 'A Rebours', de bijbel
van het literaire decadentisme met de esthetisering van het lelijke, het
misdadige en de angst om tot de massa to behoren, erg gekant tegen de
liefde voor het natuurlijke, de natuur. Een prachtig voorbeeld hiervan
is 'het zwarte diner'.
In 1905 publiceert Couperus 'De Berg van Licht', waarmee hij een
waardige plaats inneemt in de traditie van de Europese decadentie.

In 'Der Zauberberg' van Thomas Mann (1924), ziet Ibsch de paradox
van vooruitgang en terugval geillustreerd en het proces van overwin-
ning van het modernisme op de decadentie beschreven. Ibsch geeft als
belangrijkste kenmerk van modernistische literatuur niet de beschrij-
ving van de werkelijkheid, maar juist de beschrijving van de verwer-
king van de werkelijkheid. Decadentie is to zien als maatschappelijk
intellectueel conservatisme tegenover het Moderisme als een intel-
lectuele revolutie.

Van der Voort behandelt de Italiaanse schrijvers Svevo en Pirandello
als vertegenwoordigers van de tijdgeest van de eeuwwende met als be-
langrijkste thema de crisis van het individu en de relatie tussen indi-
vidu en werkelijkheid.
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De deterministische wetmatigheden worden belaagd door theorieen van
het onderbewuste en het relativisme.
De crisis van het individu wordt in de literatuur de crisis van het per-
sonage. In plaats van een handelend wezen een zichzelf analyserend
denkend persoon op zoek naar identiteit. De logica van de dingen wor-
den verdrongen door de logica van de hersenen. Svevo's personages zijn
denkers, die van Pirandello praters.

In het gedicht 'De Twaalf van de Russische symbolist Alexander Blok
meten twee stille krachten zich: de oude en de nieuwe wereld van
Rusland, de christelijke idealen versus de revolutie. Wijzenbroek vraagt
zich of of het theoretisch mogelijk is om met een gedicht de geschie-
denis to veranderen.
Een tekenend fragment uit 'De Twaalf

Van gebouw tot gebouw
Hangt een touw.
Aan het touw een plakaat:
"Alle macht aan de Constituerende Raad!'
Een bevend oudje kijkt en huilt,
Ze kan maaar niet vatten wat dat beduidt:
Waartoe zo'n plakaat,
Zo'n geweldig stuk linnen?
Hoeveel voetlappen gaan daar niet uit voor de kind'ren
Nu lopen ze barrevoets en halfnaakt...........

Een prachtig slotstuk voor deze bundel vormt 'Proust en de epifanie'
door Brakman.
Aan de hand van 'A la Recherche du Temps Perdu' beschrijft Brakman
het herinnerde leven als materiaal voor een kunstwerk.
...'Dit werk heeft mij doordrenkt gelijk de jenever doorsijpelt in een
dronkaard'..
Proust is de meester der innerlijk schouw.
Citaat van Brakman: 'Als geaccepteerde in de hogere kringen dekte hij
zich goed af, beschreef met verve en in de geest der Jugendstil de spi-
ralen van een avondtoilet, de elegante lijnen van een equipage, de
grandezza van een Rolls Royce. In stilistische regionen smukt hij zijn
proza met een schitterend uiteenleggen van kleuren en in deze verruk-
kingen van de retina viert de decadentie haar triomf. Elegantie was de
godin van die tijd, mode een van de grondprincipes'.
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Albert Verwey en J.H. Leopold: wonder en waan
J.D.F. van Halsema

Ik begin mijn zoektocht naar de plaats waar de dichters Albert Verwey
en J.H. Leopold zich bevinden in die historische knikconstructie die
wij plegen aan to duiden als '1900', met een paar wat concretere ver-
kenningen van hun doen en laten zo rond de eerste januari van het jaar
1900. Ik kijk eerst bij Verwey, want die zal ook in de rest van mijn
betoog het langst aan het woord blijven. In de structurering van dat
verdere betoog zullen drie begrippen een belangrijke rol spelen: ver-
nieuwing, decadentisme en symbolisme.

Verwey rond 1900

Bij Albert Verwey (1865-1937) zijn de gegevens die men aangaande
zijn wel en wee rond 1 januari 1900 kan opdoen uit zijn gepubliceerde
en uit zijn nog niet gepubliceerde maar wel op formele gegevens (als
bijvoorbeeld 'begin 1900') afzoekbare correspondentie') met zowat heel
cultureel Nederland, ongetwijfeld legio. Daar begin ik maar niet aan; ik
houd me aan de publikaties die ik in de kast heb staan. Verwey heeft
op dat moment zijn jeugd achter de rug en is na zijn Nieuwe
Gids-jaren met hun ongelukkige afloop, door crises en pogingen tot
nieuwe aansluiting heen, tot een zeker evenwicht gekomen. Dat geldt
voor de verbanden waarbinnen zijn dichterschap zich kan bewegen:
naast de immer wankele, steeds weer door latent wantrouwen gein-
fecteerde relatie met Lodewijk van Deyssel, Verwey's mederedacteur
van het in 1894 opgerichte Tweemaandelijks Tijdschrift, is er zijn
diepgaand contact met de Duitse dichter Stefan George dat hem het
warme gevoel geeft dat de jaren van eenzaamheid voorbij zijn. Ook in
zijn denken over de richting waarin zijn poezie moet gaan, blijkt - zo
beleeft hij het zelf - een toestand van evenwicht, van synthese to zijn
ingetreden. Eind 1899 komt Verwey's derde bundel van het decennium
uit Het brandende braambosch. Hij zendt de bundel toe aan Stefan
George, die hem tegen de Kerst vanuit Bingen een briefje schrijft dat
hij het boek nu, met de Kerst, goed gaat lezen. Dat wordt lezen op de
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valreep van de eeuw. In een brief van 17 december 1899 aan zijn oude
vriend Johannes Addens zet Verwey uiteen, van welke geestelijke ont-
wikkeling deze nieuwe bundel het resultaat is. Het is een ontwik-
keling die, zoals zo vaak bi j Verwey als hij een verloop schetst,
gemodelleerd is in een keurige Hegeliaanse drieslag. De eerste fase
daarvan was die van een verheerlijking van het individualisme en
gerichtheid op weergave van de individuele stemmingen en waar-
nemingen. De Beweging van Tachtig dus in haar eerste bloei. Dan
volgt in de jaren negentig een tweede fase - o.a. zichtbaar wordend in
de bundel Aarde (1896) - waarin het individu 'haast verdwijnt' en 'het
leven van ieder verschijnsel op zichzelf' hoofdzaak is. Na deze ver-
schuiving van het individu naar Al-leven gaat de ontwikkeling, via de
bundel De nieuwe tuin (1898), in de richting van een synthese waarin
het zich van de dichter zich weer manifesteert, maar niet meer op de
oude manier. Ik citeer:

Met een derde bundel die klaar is wordt de vrijheid van de dichter
nog groter. Hij uit weer zich, zonder betrekking op een nauwkeurig
omschreven werkelijkheid. Maar dit Zich is niet meer het individua-
listische, dat zich als Een ziet en als zodanig verheerlijkt: het is
het Zich, onderdeel van het leven: organisme bestaande uit elkaar
bestrijdende delen.2

Wat doet Verwey rond 1900 nog meer dan dichten vanuit een nieuwe
synthese? Ik laat de eeuw nu maar even beginnen op 1 januari 1900.
Verwey zelf doet dat op 1 januari 1901; tegen die datum produceert
hij op een Brabants buiten een 'Eeuwzang', maar die biedt bijzonder
weinig stof voor meeromvattende eeuwwende-beschouwing. Wel: hij
opent het jaar 1900 met het dichten van een Lang gedicht, zeven dagen
lang. En dat gedicht, 'De eenzame', geschreven van 1 tot 7 januari,
gaat over Stefan George. De bewondering die hij voor George heeft,
wordt er duidelijk in; de afstand die hen scheidt ook. Ik signaleer het
gedicht hier, omdat in Verwey's portret van George als 'de eenzame'
trekken geprofileerd worden die wij gemakkelijk kunnen herkennen
als behorend tot de wereld van het decadentisme. Niet de bekoringen
van de natuurlijke werkelijkheid zijn het die deze eenzame boeien,
maar een giftiger wereld van droomvoorstellingen; niet de wereld van
de natuurlijke bloemen, maar die van juwelen en kunstbloemen. Ik
citeer achtereenvolgens de eerste en de vierde strofe van dit gedicht:3)
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I
Die, liefste en teerste, een Broom niet vondt
In blauw en goud, en 't slanke blank
Te kuisch, to preutsch, de ontbloeide rank
Deedt lichten die de deurklink bond,
o Blijde en kind-gelijke knaap,
Was in uw droom, was in uw slaap,
De slang die glanzig groenig scheen
U kostlijk als een edelsteen, -
Wellustge en angstge fonkeling,
Die u bedwong, die u beving,
Een vrees, een vroomheid die uw schoon
Geheiligd en alleen deed staan: -
Lonkten in 't groen u oogen aan,
Verlokkend zelf, gij vloodt uw loon?

IV
Wee, welke wereld glanst nu zwart:
Metaal en steep en windstil goud.
Kristal van tranen werd er zout,
De bloedsteen dropte er uit het hart.
Wat gaat ge er als een koning om
En troost u dat in 't heiligdom
Geen bloemen maar juweelen zijn,
En menschevreugd noch menschepijn
Zich kond doet door een heldre stem,
Als nochtans moe van stilte en roem
Uw eigen aem met droevgen klem
Zucht: zoete Dood, zucht: zwarte Bloem.

In hetzelfde jaar zal Verwey zijn beschouwing 'Holland en Duitsch-
land' schrijven,`) waarin hij het verschil tussen beide landen -
eigenlijk vooral dat tussen Verwey en George - doormeet. Aan
'Holland' zien we het programma toegedacht dat overeenkomt met
Verwey's synthese van 'Zich' en buitenindividuele werkelijkheid zoals
hij die in Het Brandende Braambosch had gerealiseerd. De Nederlandse
kunstenaar is gericht op 'verheerlijking van de werkelijkheid' (zo vat
Verwey zelf het vele jaren later samen als hij in Mijn verhouding met
Stefan George terugziet op dit essay uit 1900"), dat wil zeggen

I
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... de genegenheid naar, de liefde tot de werkelijkheid, met, in haar
fijnere en hoogere bedoeling, overal waar die bewust werd, de ver-
heerlijking van die werkelijkheid in het vizioen.
[Luide Toernooien p. 12.]

Dat is dus een in een hogere 'aanschouwing' opgenomen werkelijkheid.
Daartegenover stelt Verwey het 'Duitse' streven dat - ik citeer
opnieuw uit de aan Holland en Duitschland gewijde passage in Mijn
verhouding met Stefan George 6) _

... de majesteit van de Persoonlijkheid wenschte uit to drukken. Een
diepliggend verschil tusschen ons beiden was daarmee uitgesproken,
en het verbaasde mij niet dat hij, na de aankondiging van het hand-
schrift hartelijk begroet to hebben, eerst zweeg en daarna zich open-
hartig terugtrok.

En zo, als majesteitelijke Persoonlijkheid, ontmoetten we George al in
het gedicht dat Verwey in de eerste week van de eeuw had geschreven:
tussen het struweel van giftige schoonheid rondgaand als 'de Held'.
Hoe ondecadent de ommegangen van Verwey door de to verheerlijken
werkelijkheid daarentegen waren, moge op de wijze van de metafoor
blijken uit de slotalinea van de brief waarin Verwey aan George de
brochure 'Holland en Duitschland' aankondigt (met het verzoek om
deze to vertalen): "Dank uw broer voor de sandalen die wij later ver-
rekenen".') Wie op sandalen gaat, die loopt door korenbloemen en klap-
rozen, niet door zwarte bloemen op slangeakkers.

Nog een aspect van Verwey's leven rond 1900 wil ik hier naar voren
brengen. Van 1899 tot 1902 voltrekt zich in Zuid-Afrika de Anglo-
Boerenoorlog. Het onrecht dat Verwey hier ziet, brengt hem, vanaf
1899, tot een stroom van publikaties, in proza en in poezie. Ik kom
hierop straks, in een ander verband, terug. Verwey's literaire bemoeie-
nissen met Zuid-Afrika zijn niet alleen to verklaren uit zijn bewon-
dering voor Zola's optreden in de zaak Dreyfus - vanaf dat moment
zal Verwey steeds ook een tijddichter zijn -, maar ook uit zijn ont-
roering over de mogelijke geboorte van een volk dat onze taal spreekt
en waarmee wellicht een levende communicatie tot stand zal kunnen
komen. Verwey's denken over poezie impliceerde het overschrijden
van grenzen en het bewerken, tegen de verstarde vormen in, van stro-
men van contact die in zijn voorstelling alles to maken hadden met het
bewegen van het leven zelf.
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Leopold rond 1900

Nu Jan Hendrik Leopold (1865-1925). Zo open als Verwey's leven voor
ons is of althans lijkt to zijn - de veelheid van de in zijn archief
bewaarde brieven en andere documenten impliceert ook een veelheid
aan geconserveerde levensmomenten -, zo gesloten is dat van Leopold
voor ons. Misschien heeft Leopold rond 1 januari 1900 wel iets in zijn
leraarsboekje geschreven, bijvoorbeeld een Hard van een versregel -
die leraarsboekjes hebben we nog -, maar waarschijnlijk is zelfs dat
niet, want het was kerstvakantie. Misschien stond hij in de Zwitserse
sneeuw, misschien logeerde hij bij zijn moeder in het Gelderse. De
schaarse correspondentie die er van Leopold bewaard is, toont maar een
brief die in de buurt komt van 1 januari 1900. Toch is 1900 een kardi-
naal jaar in de ontwikkeling van Leopold. In november 1899 heeft hij
zijn cyclus Voor 5 december - liefdespoezie voor een vlakbij wonende
ferne Geliebte, mevrouw Robertson-Van der Pot - aan de redactie van
De Nieuwe Gids gezonden. Hein Boeken, de mede-redacteur van Kloos,
vindt deze poezie onbegrijpelijk en stelt Kloos voor, er eerst maar eens
samen op to gaan studeren. Begin december 1899 informeert Leopold
bij Kloos hoe het ermee staat; het Sinterklaasgedicht was per slot van
rekening voor het decembernummer bedoeld geweest. Bij nader inzien
vindt Boeken de reeks 'heel bijzonder', hoewel 'onbegrijpelijk', en zo
verschijnt Voor 5 december gewaardeerd en onbegrepen in het nummer
van februari 1900.

Leopold heeft ooit gezegd dat hij in zijn leven als dichter "tweemaal
de steven gewend" heeft.8) De eerste maal is geweest na Voor 5
december, omdat, zoals hij zei, "ik voelde dat ik toen vastgeloopen was.
De eerste fase is die van een poezie in los gearrangeerde reeksen, waar-
in de dichter, uitgaand van de gevoels- en voorstellingswereld van het
sensitivisme van Gorter en Van Deyssel, zijn isolement zocht to door-
breken door middel van in taal geinstrumenteerde voorstellingen van
liefde. Aan het einde van die eerste periode van openbaar dichter-
schap (1893-1899) staat Voor 5 december, en daarop volgt, gelijk met
de nieuwe eeuw, een wijsgerige time-out waarin Leopold de funda-
menten legde voor een nieuwe fase van zijn dichterschap.'> "Omstreeks
1900 was Spinoza de alleenheerser die over zijn geest regeerde", heeft
Leopolds favoriete leerling F. Schmidt-Degener na Leopolds dood
geschreven.10) Onderzoek van het restant van Leopolds bibliotheek last,
in aanvulling op andere mededelingen van Schmidt-Degener en van
anderen, zien dat het niet alleen Spinoza was bij wie Leopold to rade
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ging voor de goede voortgang van zijn poezie. Naast Spinoza - over
wie hij in de eerste jaren van de eeuw verschillende studies publiceert
- verdiepte hij zich met een verbeten en hoopvolle grondigheid in het
werk van Descartes, de Engelsen - van Bacon via de favoriete Hume
tot aan Herbert Spencer -, Leibniz, Kant en anderen, met, voorzover
de aanwijzingen van zijn nagelaten bibliotheek strekken, als modernste
werk het in 1902 verschenen La science et 1'hypothese van Raymond
Poincare. Bij de antieke filosofie richt hij zich vooral op de Stoa en
Epicurus; als klassiek filoloog zal hij in de komende decennia op dat
gebied een aantal publikaties het licht doen zien dat zijn naam in vak-
kringen tot over de grenzen bekend maakt. De grote gedichten uit
Leopolds middenperiode -'Kinderpartij' uit 1906, 'Een druppel wijn'
('Oinou hena stalagmon') uit 1910 en 'Cheops' uit 1915 - kunnen niet
los worden gedacht van de overdenkingen en de dichterlijke kansen
die zijn filosofische huiswerk hem bond.") Die wetenschap kan ons
dienstig zijn als we proberen de poezie van Leopold to plaatsen in het
poeticale landschap van zijn tijd. Aan het slot van mijn betoog kom ik
daarop nog even terug.

De voorgeschiedenis: 1880-1890

Voordat ik nu verder ga met Verwey en Leopold en me bezig houd
met de vraag, hoe vernieuwend, decadentistisch of symbolistisch deze
dichters wel niet zijn, moet ik een stukje terug: naar de eind jaren '80,
begin jaren '90 optredende ontwikkeling in Nederland waarin het
naturalisme/impressionisme omsloeg in sensitivisme. Ik ben van
mening dat men, om inzicht to krijgen in de wijze waarin onze cultuur
zich rond 1900 ontwikkelt, ook inzicht nodig heeft in de wijze waarop
flarden uit Frankrijk overgewaaid decadentistisch gedachtegoed bij
ons waren gaan werken. Het is mijn stelling dat onze cultuur, althans
onze literatuur, op sommige plaatsen tegenstoffen heeft ontwikkeld
tegen deze decadentistische smetstoffen, nadat iets eerder (een heel
klein beetje eerder maar) juist de decadentistische koorts hoog opge-
lopen was in sommige afdelingen van onze literatuur. Ik zal daarvan
enkele voorbeelden geven.

Als Kloos in 1882 zijn 'Inleiding' bij de Gedichten van Jacques Perk
schrijft - een tekst die is gaan werken als het manifest bij uitstek van
de Beweging van Tachtig in haar eerste fase - forceert hij in die tekst
de breuk met de Nederlandse poezie van zijn tijd. De positieve voor-
beelden zijn dode buitenlanders: Shelley, Wordsworth en Hunt. Wat hij

16
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proclameert is een extreem individualisme waarin het 'enige heil' voor
de mensheid in de dichtkunst is gelegen: de poezie buigt zich over
zichzelf en wijst de onder de anstdndige burgerij gangbare geloofs-
systemen af.
Een paar jaar later voltrekt zich in de heksenketel die De Nieuwe Gids
heet de verbinding tussen de individualistische stemmingspoezie van
Kloos cum suis en de al even individualistische variant van Zola's
naturalistische leer en praktijk die Lodewijk van Deyssel zich bij
elkaar gedacht had, mede onder invloed van een reeks opstellen van
Maurice Barres uit 1883/1884: La sensation en litterature; La folie de
Charles Baudelaire. In deze opstellen van Barres passeert, onder het
vaandel van de 'decadence', een keur van auteurs de revue bij wie de
pin waardoor iemands geestesleven in een zeker verband gehouden
wordt, er wet uitgetrokken lijkt to zijn. In het brein van deze gewaar-
wordende, dichterlijke decadents explodeert de samenhang van de
werkelijkheid. In plaats daarvan is er een wemeling van gewaar-
gewordenheden - een ander woord zou ik niet weten - die cirkelt
rond een min of meer autistisch Ik.12)

In Van Deyssels beroemde opstel Over Literatuur (1886) - de procla-
matie van het sensitivisme - vinden we veel elementen uit Barres'
Parijse frontberichten terug, in een nauwe verbinding met de hier-
boven gereleveerde inzichten van Kloos. Ik noem een paar topoi uit
Over Literatuur waarin het gegeven 'crisis' of 'breuk' een rol speelt. In
de eerste plaats de gedachte van de betrekkelijke waardeloosheid van
de Nederlandse literatuur sinds tweeenhalve eeuw: "voor grootste
mannen" kunnen "slechts bleeke schaduwen van buitenlandsche namen"
aangewezen worden. Ten tweede: de werkelijkheid wordt niet meer
gedacht als een stabiel geheel. In het bewustzijn van de nieuwe kun-
stenaar zoals Van Deyssel zich die voorstelt valt ze uiteen en wordt een
reservoir van bewegingen en synesthesieen die onder regie van de
kunstenaar hun geheimzinnige dansen afdansen. Ten derde, maar dat
vloeit al enigszins voort uit het tweede punt: de positieve functie van
waanzin en angst. Wat de kunstenaar nodig heeft, dat is 'zielekoorts' en
'verbijstering', opdat hij de belemmeringen, hem opgelegd door de
ordeningen in ruimte en tijd, to boven moge komen. Ten vierde: af-
braak. De literatuur en de taal moeten tot de grond toe worden
gesloopt, wegens algehele zwakheid van de oude wereld. "Al de vond-
sten, al de gedachten en gevoeligheden van de taal der voorgangers stuk
slaan tot een berg van schitterend gruis en er dan uw nieuwe, uw eigen
werk van bouwen, - dkt is de wellust van den geest, dat is het fijnste

i
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feest voor ons geheele zintuigelijk en geestelijk bestaan".13) Dat is
het revolutie-motief, bij Van Deyssel hier verbonden met het Fin de
siecle-motief:

Hoort gij de klokken niet luiden, met lange barge tonen, door den
nacht van het einde der eeuw? Ziet gij de toortsen niet walmen door
de rust der slapende steden? Ziet toe, wij zijn er, overal in 't rond,
wij komen op van onder den grond, wij komen dan van allen kant.
Wij zijn de zwarte mannen, met bleeke gezichten en roode vlaggen
in de sidderende handen. Daar splijten de vlammen den nacht van-
een, en ook daar, en ook ginds. Dat zijn uw steden, die branden over
de geheele waereld der kunst. Dat is de wraak van ons, kunstenaars,
tegen uw middelmatigheid en uw dommen slaap. Bij het ontstoken
vuur van omen toorn en van ons verachten, maken wij de bouwstof
voor 6nze monumenten. [...] Wij zijn de Revolutie in de Literatuur.'
[Van Deyssel 1894: 83.]

Volgt een tirade over het onmetelijke hoogteverschil tussen deze
kunstenaarsrevolutie en de maatschappelijke revolutie. "Wij kunste-
naars, wij zijn alles, wij alleen zijn het geluk en de liefde van de toe-
komst" - waarmee we overigens, naast de 'Inleiding' van Igloos uit
1882, een vroege proclamatie van het autonome kunstenaarschap heb-
ben dat, over Boutens en A. Roland Holst heen, ergens bij Nijhoff
uitkomend, pas in de Forum-tijd zijn aanspraken weer laat varen. Dat
Verwey in dit opzicht een andere positie zal innemen, zal straks aan de
orde komen.

Afbraak van literatuur, afbraak van taal, afbraak van samenhang,
revolutie, het 'einde der eeuw, flirtations met pathologische gemoeds-
staten die toegang geven tot nieuwe, ongekende helderheden: het is
niet moeilijk om hierin de afdruk to herkennen van het Franse deca-
dentisme uit de vroege jaren '80. Er is niet alleen afbraak; het is eer-
der zo dat de luidkeels afgekondigde afbraak voorwaarde is voor de
wederopbouw. En die zal, vanaf nu aangevat, zijn bekroning vinden in
de twintigste eeuw. Dan zijn we dus het Fin de siecle voorbij. Het lijkt
kenmerkend voor de Nederlandse verschijningsvormen van het deca-
dentisme, met Van Deyssel als centrale figuur: de revolutionaire
afbraak van wat vervallen geacht wordt, de ontbinding van de gelden-
de werkelijkheidssamenhangen zullen in de toekomst leiden tot een
geregenereerde kunst. Het door Van Deyssel voor de twintigste eeuw
geproclameerde sensitivisme zal naar zijn mening in die eeuw Neder-
land op de plaats brengen die Frankrijk in de negentiende eeuw
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innam, dank zij Romantiek en naturalisme. Nederland zal dan voor het
eerst sinds Rembrandt en Rubens in het voorste gelid staan. In het vlak
na de publikatie van Over literatuur geschreven deel van Verwey's
artikelenreeks 'Toen de Gids werd opgericht'14) vinden we dezelfde
voorstelling van zaken. Duidelijker nog dan bij Van Deyssel wordt
daar, dat de werkelijkheidsbeleving van de Nederlandse sensitivist van
de toekomst in het verlengde zal liggen van die van 'zenuwzieke' deca-
denten als de gebroeders de Goncourt, maar dan in het gezonde. Ik
vermoed achter deze voorstelling een typisch decadence-schema: in
hun verziekte verfijning, eindpunt van decadence, hebben de Fransen
kostbare materie aangeboord. Maar de verwerking daarvan is dit in
drie generaties uitgeputte schrijversras niet meer gegeven. Daarvoor
hebben we de Hollanders, door eeuwen logge sufkopperij zo fris als
een hoentje gebleven en daardoor de aangewezen natie om de wereld
over de drempel naar de twintigste eeuw to helpen.

Ik moet nu even stilstaan bij Gorter, de erfgenaam van Van Deyssel in
die uniek-Nederlandse, door de gelegenheidscoalitie die De Nieuwe
Gids was bewerkte constellatie waarin stemmingslyriek samenging met
decadentistisch geinfecteerd naturalisme. De Gorter van Mei heeft,
afgezien van enkele aanzetten in het derde boek, nog niet veel to doen
met de wereld van Van Deyssel, en Van Deyssel vond die nette,
burgerlijke Mei maar niets. Maar na Mei verdiept Gorter zich in de
wereld van Van Deyssel; hij leest Van Deyssel en diens bewonderde
Fransen. Zo komt hij, in de door Van Deyssel w6l bewonderde Verzen
1890, tot po6zie waarin hij - zoals hij later zegtl') - met alle vooraf-
gaande poezie wilde breken om alleen de 6chte, niet door de literaire
traditie voorgeprogrammeerde werkelijkheid weer to geven. Dat is een
breuk met de bestaande literatuur, a la Van Deyssel, en een breuk met
de bestaande werkelijkheidsconcepten. Gorter manoeuvreert zich door
een drogering zonder drugs naar "de breuk waarvoor alles stilstaat"1O:
een aan de dood grenzend, met angst gepaard gaand inzicht waarin het
kenvermogen zich losmaakt van de beperkingen van ruimte en tijd.
Voorstellingen uit het repertoire van decadentisme en Fin de siecle
spelen daarin een belangrijke rol: in het lange gedicht Ten dag in
't jaar'17) verbindt een Schopenhaueriaans pessimisme zich met een
voorstelling van "deze angstige eeuw" en het einde is een apocalypse
waarin de Ik, zenuwbundel van de gehele mensheid geworden, 'niet
meer kan'. (Terzijde: m6t het sensitivisme rukt de stad op in de poezie,
zoals heel frappant in dit gedicht; frappant in verband met Verwey's
straks nader to bespreken regeneratie-programme's waarin de stad juist
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beeld is van het bestaan aan de oppervlakte, zonder voeling met het
Leven.) Anderzijds denk ik dat de oppositie die in het openingsgedicht
van Gorters Verzen 1890 gemaakt wordt tussen de 'bladstille' ti jden
'lang geleen', met regen en bleek licht, en het 'nieuw getijde' dat aan
het slot wordt aangeroepen, correspondeert met die tussen de naar zijn
einde lopende 'angstige eeuw' en de nieuwe eeuw die zich in Neder-
land, op afroep van Van Deyssel, nu al aankondigt "Breng over haar
bloemgloede kleuren, uw/ bloedrood, o nieuw getijde dat is nu."

In de loop van de jaren '90 verliest dit gespannen sensitivisme zijn
vitaliteit of verliest zich in mysticistische of spinozistische voorstel-
lingswerelden van diverse signatuur. Maar in deze tijd debuterende
dichters als Leopold, Boutens en Henriette Roland Holst zijn in de
eerste fase van hun dichterschap ondenkbaar zonder de inbreng van dit
sensitivisme, hoezeer zij het ook van meet of aan opnemen in een per-
soonlijke synthese. Een criticus als Verwey zal als het er maar even
inzit wijzen op de sensitivistische herkomst van deze dichters, en dat
zal voor hem steeds ook dfstand tot deze poezie betekenen. Ik wil nu
ingaan op de vraag, hoe Verwey en Leopold in hun zo verschillend
geaarde werk reageren op het complex van literaire en kentheoretische
opvattingen dat ik hierboven in enkele lijnen heb geschetst. Ik behan-
del Verwey uitgebreid en ga daarna kort in op Leopold.

Albert Verwey

Ik heb aan de orde gesteld hoe Verwey de ontwikkeling beschreef die
hem leidde tot de bundel Het brandende braambos uit 1899: van het Ik
voerde ze hem naar het geheime leven der verschijnselen ('dingen) en
tenslotte naar een synthese van die beiden waarin het Ik visionair
wordt en de dingen in een hogere 'aanschouwing' verheerlijkt ziet. Ik
citeer een gedicht van een paar jaar later - het is gebundeld in Het
blank heelal uit 1908 - waarin Verwey deze ontwikkeling evoceert:

Een nieuwe peis

Het middaglicht dat stil en grijs
Zeeft door een overdekte lucht
Brengt in ons hart een nieuwe peis
En went ons aan een nieuwe tucht.
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Wij hebben ach zoveel begeerd
En altijd weer vergeefs gehoopt,
Wij hebben ons ternob bekeerd
Omdat het Teed tot keren noopt,

Wij hebben ons benauwd gevoegd
Zoals in de as een kool zich bergt
En haast to sterven zich genoegt
Zolang geen wind haar gloeden tergt,

Maar altijd als een adem kwam
Won toch ons smeulen weer in kracht,
Wij droomden van een heldre vlam,
Wij droomden van een laaie pracht.

Totdat op 't laatst een blij verstaan
Ons leerde dat uit d'enen dood
Het andre leven aan kan gaan
Gelijk een kind uit doden schoot.

Uit harde kool wordt diamant,
Uit dor hout wordt een vlammend vuur,
Uit zoute zee wordt vruchtbaar land,
Uit tijd een ]even zonder duur.

Toen stierven wij aan dag en licht
En zagen a]s een vreemde zon
Een binnenlicht, een droomgezicht,
Dat zich rondom ons kleurde en spon.

Daar waren we als in schoon verblijf
Waar alles was en toch niet scheen,
Alsof er mensen zonder lijf
Bestonden, en van ziel alleen.

Het was een wonderlicht bestaan
En ons geloof was stil en diep
Dat nergens onder zon nosh maan
Een wonder als het onze sliep.

Tot de ogen open op een keer
Wij zagen weer den kalmen dag
En toch niet de oude dingen meer
Maar vormen als een kleurig rag.
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De wereld die doorzichtig leek
In onvergankelijk bestand,
Maar wachtende of daarover streek
Een onberekenbare hand.

Gelijk een tijdlijke eeuwigheid
Die stond en stroomde en duurde en viel,
Een schaduw aan een stroom gevlijd -
Wie die ze werpt? - wie lijf-en-ziel?

Het middaglicht dat stil en grijs
Zeeft door een overdekte lucht
Bracht in ons hart een nieuwe peis
En wende ons aan een nieuwe tucht.
[Oorspronkelijk dichtwerk p. 590-5911

Dat is een mystieke conclusie, geformuleerd met behulp van het taal-
gebruik dat in het causale, mechanistische denken een stoorzender is,
maar bij het weten van de mystiek past: de paradox. In 1899 had
Verwey over het leven gesproken als een organisme van elkaar be-
strijdende delen. De paradox levert het perspectief waarin deze strijd
als een eenheid van tegendelen, van stilstand en stromen tegelijk kan
worden gezien.

Hier, zo goed als op vrijwel elke andere bladzijde van het werk van de
Verwey zoals die vanaf het einde van de vorige eeuw zijn vorm had
gevonden, vinden we de kern van de zienswijze die hem leidde in zijn
poezie. In die visie is het de taak van de dichter om in de verschijn-
selen van de gewone werkelijkheid de manifestatie to zoeken van die
ene centrale kracht die alles doordringt en daardoor individu en heelal
in een levende samenhang met elkaar verbindt. Die kracht noemt
Verwey meestal 'het Leven' of 'de Verborgene'. Dit 'Leven' kan niet
geopenbaard worden zoals het is, want het is 'beeldloos'. Het kan enkel
indirect geopenbaard worden, zoals het werkt in de wereld. De wereld
van de verschijnselen wordt daardoor beeld van het beeldloze. Ook
hier werkt dus weer de paradox van de mystiek; en het vermogen van
de dichter om de gewone werkelijkheid to transformeren tot een ver-
heerlijkt visioen waarin 'het Leven' zichtbaar wordt, noemt Verwey de
Verbeelding van de dichter.'s)

De Vries noemt in zijn dissertatie over de Nederlandse kunstkritiek
circa 1900-1920 deze bij Verwey optredende vorm van dichterlijk
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denken een typisch voorbeeld van het omslagdenken zoals dat overal in
Europa zichtbaar wordt aan het eind van de negentiende eeuw. Het
causale denken in vaste kaders, het heersende mechanistische maat-
schappijbeeld van het naturalisme wijkt overal voor de erkenning van
een ]even als 'verborgenheid', dat alleen intuitief gekend kan worden.
Het rationele, discursieve denken trekt grenzen. In plaats van tot de
samenhang to leiden versplintert het en leidt het, zich op deelpartikels
van de werkelijkheid terugtrekkend, tot chaos. Het zoeken van het
Leven in alle verschijnselen - dingen, gemoedsaandoeningen, de
maatschappij - maakt daarentegen eenheid zichtbaar zonder dat het
individuele daarin wegvalt: in de rond 1900 machtige neo-spinozis-
tische denkvariant is het individuele juist de drager van de eenheid.

In deze voorstellingswereld liggen weinig waarheden vast. Het enige
dat vastligt is het gegeven van de beweging van het leven zelf en de
heerlijkheid van dat Leven wanneer het zich manifesteert aan wie de
verstarring van de oppervlakte weet to doorbreken. In duizend vormen
kan de kunstenaar telkens weer nieuwe gezichten op het leven geven,
en deze zijn wddr omdat het gezichten op het ]even zelf zijn, bereikt
door een kunstenaar die zonder het intermediair van filosofische of
religieuze stelsels de werkelijkheid telkens weer sondeert op de ont-
moeting met het wonder. De strijd tegen de verstarde taal, vooral ook
de verstarde beeldspraak, die Verwey al vanaf zijn vroegste compag-
nonschap met Kloos voerde,20) krijgt in dit verband een nieuwe impuls:
het gaat nu niet meer tegen de oude sta-in-de-weg Bilderdijk - die
was inmiddels wel uit de weg geruimd -, maar om een taal die weg-
voert van een verstarde, ingeklonken wereld naar een wereld waarin
wat Verwey bij herhaling de 'levensbeweging' noemt voelbaar wordt.
Deze beweeglijke wereld wordt in de beschouwing door de beschouwer
telkens nieuw geschapen. In dit perspectief gezien kan de strijd tegen
de retoriek zelfs een 'zedelijke eis' worden, zoals Verwey in 1929 stelt
in zijn rede voor de Hollandsche Club in Londen.') We zien Verwey in
dit deel van zijn denken tamelijk dicht in de buurt komen van de
voorstellingswereld van de Beweging van Vijftig in haar vroege, ver-
voerde fase. De taal moet vrijgemaakt, zodat de verbeelding de taal
kan aangrijpen om het levende verband voelbaar to maken waarin de
mensen bij elkaar horen. In dat verband gebruikt Verwey vaak de ter-
men 'Volk' en 'Tijd'; waar egoisme en maatschappijverdorring dat
geheimzinnige gemoedsverband dat 'Volk' heet niet meer voelbaar
maken, is het aan de dichterlijke Verbeelding de mensen weer tot
deelname to brengen aan dat ruimere, hen onderling verbindende
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leven. En daarbij hoort ook de devaluatie van het redelijke denken: dat
blokkeert een direct contact met het leven van de werkelijkheid en
legt zijn verstikkend netwerk over de werkelijkheid heen. De dichter
moet zien to worden als het kind dat hij was. Alleen dan kan de
onbewuste vereniging van de dichter met zijn onderwerp tot stand
komen, via de verbeelding. Zo niet, dan blijft hij bij de brokstuks-
gewijze gewaarwording van zijn onderwerp. Dat wit zeggen: hij zal
zich beperken tot de buitenkant en de versplintering. In die zin last
Verwey zich bijvoorbeeld uit over Van Deyssels Uit het leven van
Frank Rozelaar. In dat verband haalt hij het door Bergson gemaakte
onderscheid aan tussen 'innerlijk voortbrengen' en 'uiterlijk
begrijpen'.?) Het zal duidelijk zijn dat in de visie van Verwey alleen
het eerste er werkelijk toe doet. Verwey pleit - het lijkt Kouwenaar
wel - voor lichamelijke poezie waarin de logische aaneenschakeling
haar hoofdbelang verliest. Ik wit deze poeticale wereld met twee
citaten verduidelijken. Het eerste ontleen ik aan het lange en curieuze,
uit drie afdelingen bestaande gedicht 'Bij het haardvuur' uit de bundel
Het levensfeest (1912). Afdeling drie start onbarmhartig met het
afschuwelijke rijmpaar 'gedaanten'/'saffraanten; het laatste woord is
blijkbaar morfologisch verwekt door het eraan voorafgaande 'roodten'.
(Ik denk wel eens dat Verwey zijn lelijkheden met groot raffinement
moet hebben uitgezet. Wat er ddn nog komt, kan alleen maar meeval-
len.) Maar van de saffraanten komen we binnen vijf strofen uit bij een
fascinerende confrontatie tussen het clichebeeld waarin het leven niet
zichtbaar wordt, en het nieuwe, levende beeld dat met een slag het
gordijn wegtrekt en een beeld van het leven, dat is hier van de Tijd,
geeft. Ik citeer het eerste segment van afdeling drie:

Geen zang begirt nosh eindt of heeft in zijn gedaanten
Het leven van zijn tijd.
Zo openbaart de kim, in roodten en saf raanten,
It Licht dat eronder rijdt.

De Tijd, een zon gelijk, stijgt nooit de kim to boven .
Van ons persoonlijk lied,
Maar nooit houdt ge uit uw woord de vorm en tint verschoven
Van wat in It road geschiedt.

Hoezeer heb ik versmaad dichter van u to wezen,
Vergane tijden, die
Bij It groeien van het licht ontstaan uit boeken-lezen
Ik aldoor heldrer zie.
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Maar hoe begeerd meteen, in al mijn eenlijk schrijven,
Uitbeelding van mijn geest,
Verkondiger alleen van u, o Tijd, to blijven,
Wiens zoon ik zij geweest.

Want van dat ik als knaap de heblijkheid verdoemde
Het beeld dat levend was
In lang verleden eeuw to stemplen tot beroemde
Figuur, voortaan van pas

Voor alle monden die ze in koud akteren zeiden, -
Van die ondoofbare uur
Toen ik bevond dat enkel 't eigen ziels-belijden
Dicht doet ontstaan dat duur', -

Van lien onovertrefbre' en nooit vergeten avond
Toen zwaan op vijvervlak
Mij, door het maan-licht park alleen naar huis toe dravend,
Staan hield en 't was als stak,

Ja werklijk stak ik de ene hand omhoog in 't donker,
Alsof ik tastte en zocht
Naar 't beeld dat zoveel rust tezaam met zoveel Honker
Voor 't hart vertolken mocht, -

Van toen tot nu, door heel dat rijkverwonden leven,
Dat nets schijnt, alles is,
Zocht ik van dag tot dag geheel mijzelf to geven,
Maar bleef dens dings gewis, -

Eens dings: van dit, o Tijd, dat als ik trouwlijk uitte
Wat in mij reel als 't mijn,
Gij ook, mijn onbedwingbre en onontkoombre buite,
Eeuwig de mijn' zoudt zijn.
[Oorspronkelijk dichtwerk p. 685-686]

Het tweede citaat is afkomstig uit de magistrale rede 'Van Jacques
Perk tot nu', die Verwey in 1925 hield bij zijn aantreden als hoog-
leraar in de Nederlandse letterkunde aan de Leidse universiteit.13) In
deze tekst is veel to vinden van wat Verwey tot een dichter maakt die
duidelijk is aangeraakt door wat globaal als 'levensfilosofie' kan wor-
den aangeduid.
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De waarde van dichters en kunstenaar ligt hierin dat zij in duizenden
vormen telkens weer een nieuw gezicht geven op het leven. Ieder
weet dat wat wij in onze jeugd bezitten, het werkelijke zien van de
wereld, ons later verloren gaat. Hoe ouder we worden hoe meer we
door begrippen en conventies verbergen wat eerst naakt voor ons
lag. Wij willen begrijpen en inplaats van leven en wereld stellen wij
stelsels, en vergeten dan dat zij toch het leven-zelf niet zijn. Wij
willen handelen, en natuurlijkerwijs vervangen wetten, zedekundige
voorschriften en geloofsformulieren de gevoelens van recht, goedheid
en eerbied. Natuurlijkerwijs, omdat overeenkomsten noodzakelijk
zijn; maar noodlottig, omdat elk van ons neiging heeft, wet, voor-
schrift en formulier voor de werkelijkheid to houden waarvan zij een
gebrekkige en tijdelijke uiting beteekenen. Dichter is hij die op
iedere leeftijd weer kind kan zijn. Die de gedachtespinsels kan
afstroopen en de werkelijkheid erachter zien. Soms in lange poozen
van klare aanschouwing, soms als bij bliksemlicht. Maar poozen of
oogenblikken, - omdat elk werkelijk zien tot citing dringt, tracht hij
ze to belichamen. Zooals het leven in de stof, werkt hij in de woor-
den kenbare gestalten. Hij geeft hun het bloed van de bezieling, de
pols van de maat, de bouw en geleding van de volzinnen, de huid-
glans van de klanken. Zij vertegenwoordigen voor zinnen en geest
wat wij begonnen waren to vergeten, de levende lichamelijkheid. De
logische aaneenschakeling van de gedachten bleef behouden, maar is
op het tweede plan geraakt; zang en beeld, de onnuddelijke uitdruk-
king van het leven, bewegen zich op het eerste.
Beschouwen we op deze wijs dichters als de vertegenwoordigers van
een dadelijk, een niet door het verstand tot afgetrokkenheid herleid
leven, dan is hun beteekenis nergens zoo duidelijk als in de tegen-
woordige wereld van opvoeding en onderwijs. Het ontledend vermo-
gen is daar tot het uiterste gescherpt en het is niet mogelijk dat er
van zijn volmaking wordt afgezien. Dientengevolge wordt er iedere
werker in elk vak in dienst gesteld van een leer, van een hypothese,
die voor hem de plaats vervangt van de werkelijkheid, en door de
uitbreiding van ooze kennis wordt die dienst hoe langer hoe meer
beperkt tot de uitoefening van een enkele functie. Daartegenover is
het goed dat het ideaal van de volledige mensch, van de mensch die
alleen rekent met werkelijkheden, zichtbaar wordt opgericht.
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Levensfilosofie

Waar en hoe is Verwey in contact gekomen met de denkvormen en
trefwoorden van de levensfilosofie? In zijn jeugd heeft hij naar eigen
zeggen Nietzsche goed gelezen; hij hervatte de kennismaking zo'n
twintig jaar later, in 1908, en schreef toen ook een gedicht over
Nietzsche.'" Er is binnen de geschiedschrijving van de filosofie een
interpretatietraditie waarin de naam van Spinoza het begin is van een
reeks waarin ook de namen van Herder, Goethe en, op een wat inge-
wikkelder wijze, Hegel thuishoren. Gezien de frequentie waarmee deze
namen bij Verwey voorkomen als het gaat om iets dat voor hem van
vitaal belang is, moet men aannemen dat deze traditie van groot belang
is geweest voor de vorming van zijn voorstellingswereld. Er is nog een
denker die in deze reeks thuishoort; dat is Wilhelm Dilthey. Ik ben zijn
naam bij Verwey nooit tegengekomen, maar ben geneigd to denken dat
een vergelijking van Verwey's even stemmige als vage voorstellings-
systeem met dat van de levensfilosoof Dilthey interessant zou kunnen
zijn, juist om het denken van Verwey to situeren op de knik van 1900.
Bij beiden een oppermachtig relativisme dat alleen de levensbeweging
zelf als een constante erkent; bij beiden ook de gedachte dat het de
taak van de dichter is om, in een tijd waarin het gevoel van de samen-
hang van het leven verloren is gegaan, met zijn woord deze samenhang
weer voelbaar to maken. Voor Verwey verwijs ik in dit verband naar
het slot van zijn opstel 'Dichterschap en werkelijkheid' uit 1909.')
Tenslotte moet in dit rijtje levensfilosofen de naam genoemd worden
van de filosoof die tegenwoordig zo vaak genoemd wordt als het gaat
om de overgang van symbolisme naar modernisme: Henri Bergson.
Toen Verwey diens werk in 1906 leerde kennen, waren zijn basis-
opvattingen al wel min of meer rond. Maar op verschillende plaatsen
in zijn verzamelbundels Proza bedient hij zich van een verwijzing
naar Bergson als hij iets duidelijk wil maken dat voor hem essentieel
is. Ik noemde al het geval waarin hij -Bergsons onderscheid tussen
'uiterlijk begrijpen' en 'innerlijk voortbrengen' aangrijpt om zijn
afwijzing van Van Deyssels Frank Rozelaar to onderbouwen. Daarmee
wordt Bergson heel direct ingezet in de Nederlandse literaire strijd
tussen de Geestelijke kunst zoals Verwey die voorstond - daarin geeft
de dichter zijn constructie van de verschijnselen van de werkelijkheid
om in de verscheidenheid daarvan de eenheid uit to drukken - en de
uit de naturalistisch-sensitivistische visie afgeleide kunst waarin
de beschouwer bij de buitenkant blijft en dus, in de opvatting van
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Verwey, bij de versplintering. Hij zal het zelf misschien niet hebben
geweten, maar Bergson was kennelijk een Bewegings-wijsgeer.26)

Dichters zijn de erkende wetgevers van de mensheid: die gedachte van
Shelley is door verschillende tachtigers - Verwey, Gorter rond 1900
gerecycled in de denkwereld die ze na Tachtig ontwikkeld hadden. In
1905 schrijft Verwey een opstel over 'Hegels Aesthetica'."') Waar Hegel
het belang van kunst, religie en filosofie in opklimmende volgorde
ziet, stelt Verwey tegen Hegel in:

Wij hebben het tezeer ondervonden dat de vorm-zoekende kracht
die het leven is, zich het volst en het eerst door de kunsten uit en
dat verinnerlijking en vergeestelijking,") hoezeer ze de diepten van
gemoed en geest ontroeren en verlichten, latere en zwakkere pogin-
gen zijn van die kracht. Wij voelen de kunst niet als voorbijgegaan,
maar in hddr teeken leven wij en van haar openbaringen verwach-
ten wij de toekomst voor ons nageslacht.
[Proza, VIII, A. Verwey, p. 59]

In de wereld van de verschijnselen, aan deze zijde van de onverbeeld-
baarheid, is het dus de kunst, die de meest directe aansluiting geeft op
de 'levensbeweging'. "Dichter", zegt Verwey acht jaar later in zijn
essay 'De richting van de hedendaagsche poezie', is hij die levens-
beweging, dat is ritme, uit in woorden". Met zijn ritmisch geworden taal
kan hij de essentie van het leven bereiken en weergeven in een mate
die niet is weggelegd voor 'sprekers' en 'denkers'.) Leven zoekt leven,
leven spoort leven op. En zo ziet Verwey een beweging - met hem-
zelf, steeds in voeling gebleven met die beweging, in de voorhoede
daarvan - die begon bij de Beweging van Tachtig, bij de poezie dus,
en die vervolgens andere terreinen van het leven - het maatschappe-
lijke, het wijsgerige, het religieuze - bereikte. Afbraak van de muren
die de verschillende sectoren van het leven compartimenteren is nodig
om de levensbeweging overal voelbaar to maken. De elite moet zich
verbinden met het Volk - de 'plebejers', zoals Verwey in 1896 zegt in
het opstel 'Volk en Katholicisme', zijn verlate bijdrage aan het
Kroniekdebat30) -, want daar, bij die plebejers, is de levenskern van
het volk, het toekomstig leven ervan, to vinden. Zo goed als ook
Verwey's ontroering als hij het heeft over de 'geboorte' van een Zuid-
afrikaans 'Volk' verbonden is met de bij Verwey zo werkzame voor-
stelling van een levend, nog niet ingekapseld, oorspronkelijk leven.
Het goede recht erkennend van de aristocraten die met heimwee terug-
kijken de geschiedenis in en van het Leven weg - in 'Volk en Katho-
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licisme' noemt hij Diepenbrock, elders in een vergelijkbare context
Stefan George - is voor hemzelf alleen het volgen van de toekomst-
gerichte beweging denkbaar. Want alleen zo is de mens in contact met
bet alomvattende Leven. De meebewegende mens van Verwey voelt
zich tegelijkertijd een partikeltje van het heelal en de kern en omvat-
ting van heel dat heelal. In de gelijktijdigheid van dit tegenstrijdige
wordt het leven voelbaar; het alleen-maar-individuele verdwijnt in de
ervaring die Verwey aanduidt als "het wonder van de onpersoonlijk-
heid" 3n Veel van zijn streven rond 1900 is gericht op het volgen van
de verruimende, eenheidzoekende beweging die voor hem de quintes-
sens van zijn tijd is. In de literatuur signaleert hij een verschuiving
van de aandacht van het vaderlands verleden naar een ruimer verband:
Europa, de mensheid. Ik citeer uit Mijn verhouding tot Stefan George:

Een van de gedachten die me bezighield was deze dat wij andere
menschen waren dan ooze voorgangers, niet Ianger beperkt vader-
landsche, maar europeesche. Wat wij schoon vonden kon en moest
schoon worden gevonden door tijdgenooten in bet buitenland. Als
wij een keus deden uit ooze dichtkunst, dan moest die zoo zijn dat
ook buitenlandsche dichters haar waarde erkenden en zich met ons
verwant voelden.
[Nijland-Verwey 1965: 222]

Vaak verdicht zich bij Verwey het zoeken naar wat het individuele
onderling verbindt tot een voorstelling waarin 'de tijdgeest' wordt
opgevoerd. Ik heb een aantal strofen geciteerd uit 'Bij het haardvuur'
- de strofen met de zwaan -, waarin de tijdgeest wordt opgevoerd als
een vanuit de onzichtbaarheid werkende aanwezigheid. De verbinding
met de tijdgeest, het dichten vanuit de tijdgeest - alleen mogelijk in
wezenlijk nieuwe taal, en dat impliceert een herbevestiging op nieuwe
gronden van een bijna versleten axioma van Tachtig - geeft de ver-
binding met de gemeenschap. De dichter - ik citeer uit bet op Stefan
George betrokken deel van de reeks De Gestalten van mijn Levenstijd
uit 1906 - houdt 'een verdwaasd geslacht' beelden voor ogen

waarin It zichzelf herkent, hoe It lieft, hoe It lijdt,
Maar schoner, wander, zoodat alle dingen
In It levend woord hun diepste wezen zingen.
[Oorspronkelijk dichtwerk p. 569]

Dat kan hij als hij het woord weet to laten inspireren door bet leven.
Het is een poeticaal complex met sterk religieuze trekken. Maar ook
dat is conform de Tijdgeest. In een lezing uit 1915 stelt Verwey, hoe
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in de laatste tien jaar de tijdgeest bepaald is geweest door de gericht-
heid op het religieuze. De op de toekomst gerichte droom van een
nieuwe wereld, die eeuwwende-droom van een Crystal Palace van de
Nieuwe Mensheid, was een religieus verlangen.32) Bij het hieronder to
geven citaat uit deze lezing teken ik aan, dat Verwey zelf verderop in
zijn lezing de vraag stelt of dit alles nu, in het jaar 1915, waarin die
nieuwe eenheid niet zo'n realistisch idee meer lijkt, voorbij is. (Het
antwoord: nee, uiteindelijk ten diepste niet.)

Toch bewezen de volgende jaren afdoend, dat nergens, ook niet in
de poezie, de algemeene drift door een meer bizondere vervangen
was. Indien namelijk een accent in de laatste tien jaar aldoor
sterker is aangezet, dan is het ... het godsdienstige.
Ieder van u heeft om zich heen, in het ooze en in andere landen, de
religieuze beweging zien opkomen of toenemen. Zij vertoonde zich
in vernieuwing van oude zoo goed als in stichting en uitbreiding van
nieuwe vormen en genootschappen. Zij verdrong of vermengde zich
met de sociale. Zij kreeg deel aan de kunsten, aan alle kunsten. Zij
droeg, zij veroorzaakte, de bewondering die aan sommige wijsbe-
geerten ten deel viel. Bergsons aanhang werd niet getrokken door
wetenschappelijk-biologische, maar door religieuze verwantschap-
pen. Ja zelfs in de fysica en de wiskunde schijnen hypothesen to zijn
doorgedrongen, die in laatste aanleg misschien ontstammen aan reli-
gieuze behoeften.
Daarmee, met dat religieuze, heeft de tijd zijn diepste inhoud uit-
gesproken. Die inhoud was toekomst-verwachting. Wij droomden
van een wereld die op het hoogtevlak geraakt van haar stoffelijke
vermogens, zich en haar oorsprong in geest en kunst zou verheer-
lijken. Daarvoor bouwden de bouwmeesters. Daarvoor dachten de
denkers. Daarvoor versierden de kunstenaars. En daarvoor dichtten
de dichters.
[Proza p. 118-1191

Daarmee bekent Verwey zich expliciet - in het directe vervolg van dit
citaat wordt dat nog duidelijker - tot een dichterschap waarvan de
religieuze aandrift primair is. En, karakteristiek voor de levensfilo-
sofische visie op de wankele symbiose van leven en vormen: het zijn
de vormen die moeten veranderen om een veel minder bederfelijke
gevoelsinhoud toegankelijk to houden. Aan het eind van mijn jeugd
"begreep ik", zegt Verwey, "hoe niets hoefde verloren to gaan van de
christelijke gevoelswereld, mits ze maar in nieuwe en eigen vormen zich
een rijk schlep van toekomstige verstandhouding".33 ) Christelijk demo-
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cratisch pantheisme: ik weet niet of dat kan bestaan, maar `ls het
ergens bestaat dan is het bij Verwey. Expliciet religieus is de bij
Verwey steeds weer uitgesproken wil tot verheerlijking van het leven;
expliciet religieus - Verwey duidt het zelf zo aan') - is zijn "reli-
gieuse eenheids-behoefte".

Er is in de denkwereld van Verwey, naast de gemeenschap met een
volk, nog een andere gemeenschap waarin de dichter moet staan, wil
hij kunnen leven. Dat is de gemeenschap met andere dichters. Uit het
feit dat Verwey in zijn tijd de aandacht verlegd achtte van het 'vader-
landse' naar het 'Europese', vloeit al voort dat de levengevende
gemeenschap van dichters bovennationaal moet zijn. De drang naar
deze gemeenschap speelt een belangrijke rol in Verwey's contacten met
mededichters als Ernest Dowson in Engeland en Stefan George en
diens kring in Duitsland. Aan George schrijft hij op 6 november 1896:

Hoe leeft gij? Denk erom dat het Heelal zich beweegt om de harten
van de dichters en dat het noodig is, opdat een dichter niet eenzaam
blijft, dat hij het hart van een mededichter soms kloppen hoort.
[Nijland-Verwey 1965: 32]

Zo staat de dichter in gemeenschap met andere dichters aan het hoofd
van de maatschappelijke beweging: niet door zich expliciet met maat-
schappelijke aangelegenheden to bemoeien - al kan dat wel en moet
een dichter in een klein land dat helaas ook wel doen") -, maar door
zich in zich voortdurend hernieuwende overgave to orienteren op die
geheimzinnige, universele voortgang die Verwey "levensbeweging"
noemt. De dichter staat zo. niet buiten de samenleving, hij staat er
integendeel middenin. Verwey verzet zich met kracht tegen de uit de
denkwerelden van estheticisme en decadentisme stammende gedachte
dat de kunstenaar de samenleving dient to mijden. Een voorbeeld
daarvan is zijn aanval op Boutens als die in de inleiding bij zijn verta-
ling van Oscar Wilde's De Profundis een dergelijke houding heeft aan-
bevolen.

Vernieuwing, samenvattend

Ik vat het voorafgaande nu samen onder het aan het begin van mijn
betoog aangekondigde label 'vernieuwing', het eerste van mijn drie
trefwoorden. Albert Verwey levert in Nederland een prominent voor-
beeld van de anti-rationalistische, op wezensschouw van de verschijn-
selen gerichte benadering van de werkelijkheid zoals we die ook elders
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in Europa rond de eeuwwisseling vinden, in reactie op empirisme en
naturalisme. Een zekere verbinding met de levensfilosofie is onmis-
kenbaar, en doordat Verwey als het zover is ook Bergson binnen zijn
systeem weet op to vangen - de mate waarin dat het geval is moet
nader bestudeerd worden - bevinden we ons dan ontegenzeggelijk met
Verwey en al in de twintigste eeuw. Het is de voorstellingswereld
waarin ook de fenomenologie van Husserl in die ti jd gaat opereren.
De claim van een speciaal kenvermogen voor de dichtkunst dat het
bereik van filosofie en religie to boven gaat, geeft de dichter in Prin-
cipe een uitzonderlijke plaats in de wereld: die van leider of profeet.
Waar Verwey dit nader uitwerkt, zien we een democratische variant:
de dichter is de gelijke onder de eenderen, hij maakt, geleid door zijn
wil tot het dichterschap, hen hoorbaar wat ze zelf ook horen. In dat
opzicht bakent Verwey zijn systeem scherp of tegenover dat van bij-
voorbeeld Stefan George; diens ambitie om Koning-Profeet to zijn,
bewonderd middelpunt van een dichterlijke eredienst, is Verwey
vreemd. Tegenover Boutens benadrukt Verwey de plaats van de dich-
ter binnen de samenleving, zij het dat zijn plaats niet daar is waar het
dagelijks maatschappelijk discours gevoerd wordt. Dat is een over-
winning op het individualisme van de eerste fase van de Beweging van
Tachtig. Het is een overwinning die op andere wijze tot stand is
gekomen en een andere uitkomst heeft dan het geval is geweest bij
ooit bevriende mededichters als Gorter en Henriette Roland Holst. De
laatsten gingen na hun aanvaarding van het marxisme niet meer
primair uit van de poezie, maar van de inzichten van het wetenschap-
pelijk materialisme. Verwey bleef uitgaan van het primaat van de
poezie; in de vergezichten die die poezie hem verschaft integreert hij
vervolgens zijn beeld van de maatschappij.
De opvatting dat de dichter met de geestelijke functie die Verbeelding
heet 'de stof moet ingaan om die to herscheppen tot een beeld van het
Leven, heeft van Verwey een vooraanstaand sympathisant gemaakt van
die richtingen in beeldende kunst en literatuur - in dit geval in deze
volgorde - die een eindweegs de kant van de abstractie opgingen.
Verwey's grote voorkeur voor Cezanne getuigt daarvan, zo goed als
zijn belangstelling voor de gematigde abstractie van Le Fauconnier of
zijn, ook dichterlijke, bemoeienissen met Kandinsky. Er loopt een
duidelijke lijn van Verwey naar iemand als Theo van Doesburg. Daar-
mee bereiken we een uitloper van de wereld van De Beweging die ook
nu nog bijna als 'vernieuwing' lijkt to worden beleefd.
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Verwey en het decadentisme

In de jaren negentig zijn op allerlei plaatsen in onze letterkunde
dunne, maar onmiskenbare sporen to vinden van het decadentistisch
complex zoals dat in het vorige decennium in Frankrijk tot wasdom
was gekomen. Schrijvers als Verwey, Van Eeden, Diepenbrock en
Henriette Roland Holst-van der Schalk reflecteren in hun kritisch
proza - en soms ook in hun poezie en hun verhalend proza - op deca-
dentistische en Fin de siecle voorstellingen. Wat in de eerste helft van
de jaren negentig nog het meest lijkt op afhoudende sympathie, slaat
daarna om in zijn tegendeel. Belangrijke beschouwingen uit deze jaren
zijn vaak maar half begrijpelijk als men zich niet realiseert dat de
auteurs zich hier richten tegen wat huns inziens de uitwassen van het
Franse decadentisme waren. Vaak wordt het Nederlandse sensitivisme
daarmee in een adem genoemd als de pathologische tweede fase van
het Tachtiger individualisme. Ik wees erop dat de sensitivist de werke-
Iijkheid slechts kent als een wemeling van losse gewaarwordingsatomen
waarbinnen hij zelf het dit alles bijeenwanend bewustzijn is. Hij kept
niet de eenheid van de werkelijkheid, niet die van het boek, niet die
van de tekst, niet die van de volzin: hij kent slechts de atomen daar-
van, het losse woord. Het komt mij voor dat met name de wijze waar-
op Verwey zijn stempel heeft gezet op de meer goedburgerlijke kant
van ons Fin de siecle - en op de decennia daarna - voor een deel
gedetermineerd is door wat hij bestreed: die in zijn ogen gevaarlijke
cocktail van decadentisme en sensitivisme. Als Verwey in 1905 de
geschiedenis schrijft van de moderne poezie in Nederland, bestaat de
Gorter van de sensitivistische poezie - anders dan de Gorter van Mei
- met geen woord voor hem."3 In zijn visie op de 'richting van de
hedendaagsche poezie' was dat een zijweg geweest, een experiment
zonder lendemain, en daarmee helemaal geen geschiedenis. En
Verwey's hameren op de eenheid van de volzin, van het gedicht, van
het boek (en van de wereld, en van Ik en wereld) is in zeker opzicht to
zien als een omkering van de beroemde definitie die Paul Bourget, en
na hem Nietzsche, gegeven had van de litterature de decadence. Het
centrale element daarin is dat het detail het op alle niveaus wint van
het grotere geheel. Zo valt het geheel aan de ontbinding ten prooi en
maakt plaats voor een woekerende fragmentering. P.N. van Eyck heeft
de uitgangspunten van Verwey juist in dit opzicht verder gedacht en
tot instrument gemaakt voor zijn analyses en waardeoordelen. Voor
hem zal de poezie van iemand als Leopold op formeel niveau een
uiterste van decadentistische ontbindingsverschijnselen zijn. Gezien
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het grote gezag dat Van Eyck - terecht - heeft genoten in de ge-
schiedschrijving van onze moderne literatuur, afdeling poezie - zijn
oordelen resoneren in de literatuurgeschiedenissen vanaf 1930 tot bijna
nu - is het van belang de voorgeschiedenis van zijn oordeelvorming
aan nader onderzoek to onderwerpen.
Een hoofdkenmerk van een decadentisme zoals dat zichtbaar wordt als
men iets meer naar de Franse jaren zeventig en tachtig kijkt en een
tikkeltje minder naar het rariteitenkabinet van Mario Praz,) is gelegen
op epistemologisch niveau: de versplintering van de werkelijkheid en,
daaruit voortvloeiend, het inzicht in de onkenbaarheid van een omvat-
tend verband. Het lijkt door Verwey ingepast in zijn met de Bergso-
niaanse oppositie van enerzijds de op eenheid gerichte intuitie en
anderzijds het verdelend verstand verbonden tegenstelling van verbeel-
dingskunst versus gewaarwordingskunst. De intuitieve verbeeldings-
kunst dringt door tot het wezen en schept daarmee eenheid; de uit het
sensitivisme omhooggekomen gewaarwordingskunst moet wel aan de
buitenkant van de dingen blijven en blijft daarom hangen bij de af-
zonderlijkheden in plaats van de eenheid to vinden. Ook in Verwey's
pogingen om het verschil tussen zichzelf en zijn zo anders geaarde
vriend Stefan George dichterlijk to evoceren, duikt een George op
wiens trekken in sommige opzichten die van Des Esseintes zijn, de
oerheld van het decadentisme.
Ik wil hier nog een derde element aanwijzen waarin Verwey's anti-
decadentisme zichtbaar wordt. Dat is to vinden in de nadruk die hij
legt op de plaats die de kunstenaar heeft in de samenleving. In de
plaats van de paria, de zieke, de outsider, het sidderende zenuwwrak
die in hun positie buiten de wereld de voorwaarde zien voor hun
kunstenaarschap, komt bij Verwey de verantwoordelijke dichter die
midden in de samenleving, in hard labeur steeds doordichtend, het
contact met de tijdgeest tracht to onderhouden. Dat is meestal een goed
contact, maar - gelukkig maar, ben ik soms bijna geneigd to denken
- gaat zelfs bij Verwey ook wel eens even wat mis tussen 'Ik' en 'de
Tijd'.
Ik signaleer tenslotte een woordgroep die to vinden is in het opstel
'Dichterschap en werkelijkheid' waaruit ik al eerder citeerde. Verwey
spreekt daar van een 'eredienst van verbeelding en gezondheid'.3) Men
kan daar allerlei particuliere associaties bij hebben, maar deze formu-
lering is in dit verband voor ons toch vooral een indicatie, hoezeer
Verwey zijn streven richtte op een regeneratie van wat bedreigd was
door ziekte. En dan komt het decadente sensitivisme in beeld, waarin
wat Verwey vaak aanduidde als 'het zenuwgevoel' oppermachtig was.
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Verwey en het symbolisme

Verwey heeft bij verschillende gelegenheden verklaard dat er ten tijde
van het Franse symbolisme in Nederland geen symbolisme geweest is,
omdat de Nederlandse dichters meer dan de Franse symbolisten de
vormen van hun poezie aan het natuurlijke leven ontleenden. De
Nederlandse poezie richtte zich meer op het ombeelden van de werke-
lijkheid en ambieerde minder dan de Franse een dichten vanuit
abstracte constructies. Ik wil hierop verder niet ingaan, en bovendien
onderscheiden we tegenwoordig allerlei soorten van symbolisme waarin
de dichter best eerst heel goed zijn ogen de kost mag hebben gegeven
voordat er iets symbolistisch van komt. Waar ik hier op wil wijzen, is
de ongeschokte religieusheid waarmee Verwey in de lengte van zijn
dichterschap zoals dat rond 1900 definitief vorm kreeg, steeds weer de
werkelijkheid doortrild wist to zien van die diepste beweging die hij
het Leven noemde. Deze zijn hele oeuvre vanaf circa 1900 inspireren-
de overtuiging past in de symbolistische visie op de werkelijkheid. In
die visie is het de taak van de dichter om in zijn poezie de gewone
werkelijkheid in contact to brengen met een hogere orde van zijn en
aldus het gescheidene bijeen to brengen in een nieuwe eenheid. Zoals
de decadent verbaasd, nerveus en wanend de wereld uiteen ziet vallen,
zo leeft de Verweyiaanse dichter altijd in het wonder' - zoals Verwey
het ergens noemt - van de Eenheid. Waar hij die eenheid niet bereikt,
faalt hij. Daar zit de kern van het oordeel van Verwey's leerling P.N.
van Eyck over dichters als Leopold en Nijhoff: hun geloof was gewoon
niet groot genoeg en dus konden ze het uiteindelijk niet redden.
Juist op dit aspect van Verwey's opvattingen geeft Martinus Nijhoff
trefzeker en cultuurhistorisch gezien hoogst instructief commentaar.
Hij doet dat in zijn bespreking van Verwey's bundel De figuren van de
sarkofaag uit 1931.40) Tegen de gedachte van Verwey in dat de dichter
het goddelijk geheim kent en, in de spiegel zijner taal' de 'verbroken-
heid' weer 'aaneenbindt', oppert Nijhoff dat de dichter zelf ook tot de
wereld van de 'uiteengebrokenheden' hoort en dus zijn werk eerder
moet zoeken in het 'puin' dan in de sereniteit van een goddelijk
geheim. In deze reactie van Nijhoff - een resultaat van zijn puin-
programma zal enkele jaren later het gedicht 'Awater' zijn - zien we
de wissel van symbolisme naar modernisme 41)
Die wissel zien we nog ergens anders genomen worden, langs en om
Verwey heen.
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Leopold

Ik heb Leopold in dit betoog lang links laten liggen. Nu wil ik hem
weer to voorschijn roepen, omdat de intellectuele positie waartoe zijn
poezie hem bracht in de decennia na 1900, bij alle overeenkomst tege-
lijkertijd een boeiend contrast vormt met de positie die Verwey in-
nam.
Ik heb er al op gewezen, in het spoor van Verwey, dat de poezie van
Leopold - net als die van Boutens en Henriette Roland Holst-Van der
Schalk - in de eerste fase van zijn dichterschap ondenkbaar is zonder
de inbreng van het sensitivisme van Van Deyssel en Gorter. Als
Leopold zich begin 1900 aan de filosofie uitlevert, bewerkt dat een
grote verandering in zijn poezie. In zijn poezie van voor 1900 zijn
allerlei sensitivistische elementen en technieken aan to wijzen, en soms
ook wel, zoals in de reeks Morgen, een zekere reflectie op dat sensi-
tivisme. Later wordt dat anders; in de grote gedichten van na 1900
heeft het sensitivisme zich van de oppervlakte van de tekst terug-
getrokken. Het zit nu veel dieper: in twee van de drie grote, uit zijn
filosofische ommegangen van na 1900 to voorschijn gekomen gedich-
ten - 'Kinderpartij' en 'Cheops' - reflecteert Leopold op de grond-
slagen zelf van het wereldbeeld dat met het Nederlandse sensitivisme,
met zijn decadentistische elementen, al gegeven was. In 'Kinderpartij'
en 'Cheops' - aan het eerste gedicht is hij een paar jaar na de eeuw-
wisseling begonnen - vindt men geen spinozistische geloofsartikelen
over de eenheid van al het zijnde, maar verbeeldingen van de funda-
mentele kentheoretische twijfel die al als kerngegeven besloten lag in
het Nederlandse sensitivisme, de lijn doortrekkend van het Franse
decadentisme a la Barres. De sensitivist in Van Deyssels Over Litera-
tuur' uit 1886 heeft al de sensatie dat alleen dat wat hij ziet bestaat, en
dat alleen op het moment dat hij het ziet. Het is die in het decaden-
tisme uitgebuite sensatie - we vinden hem ook in Verwey's met een
buiging naar Van Deyssel geschreven 'Toen de Gids werd opgericht'
uit 1886, met een beroep op Berkeley - die door Leopold in deze
grote gedichten filosofisch-dichterlijk verkend wordt. Op het eerste
gezicht lijkt hij hier poezie to schrijven die past binnen de op eenheid
en gemeenschap gerichte bezonnenheid die zo vaak als het centrale
kenmerk van de jaren rond 1900 wordt gegeven. Maar bezonnen en
wel brengt Leopold hier, met behulp van symbolistische technieken en
vanuit een emotionele dialectiek waarvan de positieve kant raakt aan
de zekerheden van het symbolisme, dynamiet aan onder de voorstelling
van een kenbare werkelijkheidssamenhang. De religieus gekleurde
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eenheidservaring die zo centraal staat bij Verwey, is iets dat Leopold
ook wel zou willen - zijn latere werk is een grote zoektocht naar die
ervaring en vooral naar de bestendiging ervan -, maar het inzicht in
de onmogelijkheid ervan weegt in de uitkomst alti jd nog zwaarder dan
het bittere verlangen ernaar. Het meisje in zijn 'Kinderpartij' had het
Leopold al kunnen vertellen: de samenhang van de wereld, dat ben je
zelf.42) En de gestorven farao Cheops komt er, tien jaar later, ook
achter: heel de goddelijke eenheid van de kosmos, centrale these van
een pompeus religieus systeem, was maar een faraonisch drogbeeld,
projectie van zijn eigen behoefte aan samenhang op de chaos buiten
hem."') Zo bracht filosofisch-dichterlijke reflectie op een radicaal
element in het decadentisme - de twijfel aan de objectieve kenbaar-
heid van een samenhang buiten het Ik en zelfs aan de realiteit van die
samenhang - Leopold vroeg in de eeuw - met 'Kinderparti j' - in een
positie die op het ogenblik als modernistisch wordt aangeduid. Daar
ontmoeten Leopold en Nijhoff elkaar.
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slagen in de computer, resultaat van enkele door NWO gesubsidieerde
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4. Eerste publikatie in Tweemaandelijksch Ttjdschrif4 jg. VII (1901), dl. I. p. 1-
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5. Verwey's Mijn verhouding tot Stefan George. Herinneringen uit de jaren 1895-
1928 verscheen in Santpoort 1934. De tekst is herdrukt in Nijland-Verwey
1965. p. 217-285. Verwey's terugblik op het opstel 'Holland en Duitschland'
is to vinden op p. 240 aldaar.

6. Nijland-Verwey 1965. p. 240.

7. Nijland-Verwey 1965. p. 86.

8. Zie: J.H. Leopold, Albumbla4 Drie versies van Waar in de ondoorschenen
lagen', verzorgd en toegelicht door H.T.M. van Vliet, Baarn 1984. P. 28.

9. Voor de opeenvolgende fasen in Leopolds dichterschap zie Van Halsema
1989 en Van Halsema 1991a.

10. Schmidt-Degener 1942: 51.

11. Voor 'Kinderpartij' zie Van Halsema 1989; voor 'Van wijn een druppel' zie
Van Halsema 1991b; voor 'Cheops' zie Van Halsema 1975.

12. Zie Van Halsema 1987.

13. Van Deyssel 1894: 82.

14. Gepubliceerd in De Nieuwe Gids van juni 1886.

15. 'Voorbericht' bij De school der Poezie, 1905. Herdrukt in Herman Gorier
Documentatie, p. 609.

16. Herman Goiter Documentatie, p. 391 (1891: 12, brief Gorter aan Van
Deyssel d.d. 7 febr. 1891).

17. Dit gedicht, vermoedelijk grotendeels geschreven in de eerste tijd van Ver-
zen 1890, is door Gorter bij zijn leven niet uitgegeven. De tekst is onder
meer to vinden in: Herman Gorter, Vemarnelde Lyriek tot 1905 [... j.
Amsterdam 1966 p. 48-78.
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18. Dat die term ook nog andere betekenismogelijkheden heeft bij Verwey laat
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middelykheid." Ontleend aan het typoscript van Verwey's 'Rede voor de
Hollandsche Club to Londen op 7 Januari 1929'. Verweyarchief UBA sign.
LVI.26. p. 16.

22. Zie Proza, II, p. 198-214. (Eerste publikatie in De Beweging 1911.)

23. Keuze: 12-33; het citaat op p. 28.

24. Zie Wolfskehl and Verwey: Die Dokumente ihrer Freundschaft 1897-1946.
Herausg. von Mea Nijland-Verwey, Heidelberg, 1968. p. 66. Het gedicht
'Friedrich Nietzsche' in Oorspronkelijk dichtwerk, I. p. 626-627.

25. Proza, IV, p. 219-228. (P. 227: "Het is de vloek van onze tijd dat het besef
van de samenhang verloren One'.) Voor Wilhelm Dilthey, zie o.m. diens
Einleitung in die Geisteswissenschaften. le dr. 1883; 5e dr. Stuttgart 1962 in
Ges. Schriften, I. Band. p. 373.

26. In 1909 schreef de huisfilosoof van De Beweging, T.J. de Boer, een artikel in
dit tijdschrift, 'De filosofie van Henri Bergson'.

27. Proza, VII, p. 54 w. Zie ook De Vries 1990: 54.

28. De Vries 1990: 54, meent dat 'verinnerlijking en vergeestelijking' in deze
context gelezen moet worden als 'religie en filosofie'.

29. Proza, II, p. 37-55; de citaten op p. 42-43. Het opstel werd voor bet eerst
gepubliceerd in De Beweging, 1913.

30. Stille Toernooien, p. 5-40. Het artikel verscheen oorspronkelijk in 1896.

31. Zie o.a. 'Dichterschap en werkelijkheid'. Proza, IV, p. 227.

32. 'De poezie van voor en van na 1880; onderscheid en overeenstemming.
Voordracht voor de Literarische Faculteits-Vereeniging to Groningen, okto-
ber 1915.

33. Prow, VII, p. 121.

34. Verwey, Mijn verhouding tot Stefan George. In Nijland-Verwey 1965: 226: "...
een denkbeeld dat ik 's morgens was begonnen to ontwikkelen; de
wenschelijke overeenstemming tusschen ziel, landschap en kunstwerk. Het
was een denkbeeld waarin we elkander vonden. Evenals mij hield het hem
bezig. Bij mij kwam het voort uit religieuse eenheids-behoefte, bij hem uit
behoefte aan symbolen ter uitdrukking van gevoels-toestanden "
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35. Verwey aan George, 21 maart 1899: "Gelukig zijt gij in uw groote landen
waar tenminste het dichterlijk leven voor zichzelf bestaan kan en geen
verbond hoeft aantegaan met maatschappelijke en wetenschappelijke
bewegingen." (Zie Nijland-Verwey 1965: 62.)

36. Albert Verwey. 'Oscar Wilde: De profundis. In De Beweging, jg. 7, oktober
1911. p. 101-102.
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De paradox van terugval en vooruitgang:
Huysmans, Couperus, Thomas Mann
E. Ibsch

Nu wij ons met rasse schreden naar het eind van deze eeuw toe bewegen,
voelt iedereen de beklemmende spanning tussen vooruitgang en de drei-
gende en zelfs al gerealiseerde terugval. Hoe anders dan als terugval is de
oorlog in het voormalige Joegoslavie to interpreteren? Hoe anders ook het
begrip 'concentratiekamp', dat na jaren van diepe schaamte over de
onmenselijke daden waartoe de mens in staat bleek to zijn weer als
'realiteit' opduikt tezamen met begrippen als 'ethnische zuivering' en
'vreemdelingenhaat'. Hoe anders dan als een zichtbare en voelbare grens
van de vooruitgang is het neerstorten van de EI-Al-machine op de
Bi jlmer woonhuizen to interpreteren? En laten niet ook de soms mens-
onwaardige gevolgen van overigens succesvol medisch handelen de gren-
zen van de vooruitgang zien?
Niemand, denk ik, durft met stelligheid to beweren dat de wereld geken-
merkt wordt door een onstuitbare vooruitgang. Tegeli jkerti jd zal niemand
de bewering voor zijn of haar rekening willen nemen dat er alleen maar
achteruitgang valt to constateren. Wij zijn en blijven kinderen van de
vooruitgang zoals wij kinderen van een ogenschijnlijk onverklaarbare -
toch ten nauwste met de vooruitgang verbonden - terugval zijn. Het is
onze ethische verantwoordelijkheid om aan de vooruitgang to werken -
niet aan de terugval. Willen wij dit echter kunnen doen dan moeten wij
over de mogelijkheid van de terugval meedenken. Dit stelt ons in staat ons
of to vragen welke prijs wij bereid zijn to betalen, bijvoorbeeld wanneer
wij voor de keuze worden gesteld onze salarissen gedurig to zien stijgen
of de werkeloosheid to zien verminderen, ook al betekent dit laatste dat
wij iets inleveren.
Het naderende einde van de eeuw en zeker het naderende einde van het
millenium zijn bij uitstek de momenten waarop men geneigd is de para-
dox van vooruitgang en terugval to overwegen. Daarbij moet wel worden
opgemerkt dat eeuwwenden geen natuurwettelijke verschijnselen zijn,
maar mensenwerk - indelingen en cesuren door mensen bedacht ter wille
van onze orientatie. Het gevoel van de bijzonderheid van zo'n moment is
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dan ook onze verantwoordelijkheid. Wij zouden ook kunnen besluiten er
niet bij stil to staan.
Dichters en schrijvers die door hun vermogen ervaringen to kunnen ver-
talen aan het culturele geheugen een belangrijke bijdrage leveren, zijn
uitermate gevoelig gebleken om paradoxen onder woorden to brengen.

Het is hier mijn taak de aandacht to vestigen op de vorige eeuwwende,
op de wisseling die zich voltrok toen men nog niet wist hoe het gewicht
verdeeld zou worden tussen menswaardig en mensonterend handelen in
de eerste helft van de twintigste eeuw. Men kon toen vermoeden dat de
mens veel ter beschikking had dat de mensheid ten goede zou kunnen
komen - maar dat hij dit ook zou kunnen perverteren en ter vernietiging
aanwenden.

Friedrich Nietzsche had in de aan de eeuwwisseling voorafgaande decen-
nia de intellectuele en culturele elite met enkele paradoxen vertrouwd
gemaakt. Bijvoorbeeld met de gedachte dat moraal en wetenschappelijke
inzichten omtrent menselijke gedragingen op gespannen voet met elkaar
staan:

Die gesamte Psychologie ist bisher an moralischen Vorurteilen and
Befiirchtungen hangen geblieben: sie hat sich nicht in die Tiefe gewagt
(Nietzsche 1960, 11: 586).

Hij doelde hiermee op het inzicht dat morele sterkte het masker van psy-
chische zwakte of angst kan zijn. Bekend is zijn gedachte dat het har-
monieuze karakter van de Griekse kunst een afschermen betekent van
onbeheersbare passies.
Ook van Nietzsche afkomstig is de waarschuwing tegen het vooruitgangs-
geloof.

Dal wir uns nicht tauschen! Die Zeit lauft vorwarts - wir mochten
glauben, data auch alles, was in ihr ist, vorvdrts lauft - data die
Entwicklung eine Vorwarts-Entwicklung ist ... Aber das neunzehnte
Jahrhundert ist kein Fortschritt gegen das sechzehnte (Nietzsche 1960,
111: 828).

Het zou mogelijk en niet onplezierig zijn om door to gaan met algemene
culturele en/of filosofische beschouwingen over ongerijmdheden, para-
doxen, ambiguiteiten zoals die worden waargenomen op de drempel van
een nieuwe eeuw, maar dat is op deze plaats niet de opzet.
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Hier wil ik een drietal literaire werken voorstellen waarin Fin de Siecle-
paradoxen in betekenis en structuur worden uitgewerkt. Ik kies twee
teksten uit de stroming van de literaire decadentie en een uit het moder-
nisme.

In 1884 publiceerde J.K. Huysmans zijn roman A rebours (Tegen de keer
in de vertaling van Siebelink), een roman die tot bijbel van het literaire
decadentisme werd verheven. De ambiguiteit, de paradox van deze roman
zou men kunnen formuleren als de omkering van het Principe van de
saamhorigheid van het schone en het goede, dat wil zeggen als de esthe-
tisering van het afzichtelijke en - wat dit nog overtreft - het misdadige.
De ethische principes van een op sociale vooruitgang gerichte samenle-
ving worden losgelaten. Daar waar sociale vooruitgang noodzakelijkerwijs
massificatie betekent vlucht de decadente schrijver resp. het roman-
personage Des Esseintes in het elitarisme en het volstrekte morele indivi-
dualisme. Voorbeelden die de angst om tot de massa to behoren illus-
treren zijn de volgende. Op zichzelf kan Des Esseintes voor de werken
van Rembrandt wel bewondering opbrengen, ware het niet dat de grote
massa zo enthousiast over zijn schilderijen oordeelt. De muziek als kunst
is daarom in de ogen van Des Esseintes een kwetsbaar gebied. Hij moet
ervoor naar de concertzaal. Bij Des Esseintes leidt elitarisme tot volledige
isolatie in Fontenay, waar hij zich met talrijke exemplaren van artifi-
ciele, bewust niet natuurlijke schoonheid omringt: edelstenen, kunstbloe-
men, schilderijen, tapijten. Expliciet keert de decadente auteur zich
tegen zoiets triviaals als liefde tot de natuur of het natuurlijke: "de kunst
in schoonheid to sterven" is een van de slogans. De esthetisering van alle
levensgebieden is het middel om zich van de massa die zich niet eens de
luxe van kleine esthetische enclaven kan permitteren, to onderscheiden:
"L'artifice paraissait k Des Esseintes la marque distinctive du genie de
1'homme" (p. 75). De vulgaire realiteit van de feiten kan beter vervangen
worden door de fantasie (p. 74). Een bootreis is voor Des Esseintes een
vulgaire realiteit. Om de suggestie van een elitair genot to hebben heeft
hij zijn huis gedeeltelijk tot een schip laten verbouwen, dat niet beweegt.
Het moreel hoogst aanvechtbare gedrag om een jongeman door verande-
ringen in zijn levenssituatie tot een moord aan to zetten is een conse-
quente toepassing van de experimentele methode van het wetenschappe-
lijke positivisme en van Zola die dacht dat literatuur volgens deze
methode geschreven kon worden. Met de manipulatie van omstandighe-
den beoogde Zola een rechtvaardiger maatschappij. Hij stelde de weten-
schap in dienst van de sociale vooruitgang. Huysmans streeft naar een
elitaire levenshouding die vrijheid wenst ten opzichte van de triviale
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morele beperkingen, waaraan de massa zich dient to onderwerpen. Een
gebied waarop de verfijnde uitzonderlijke mens bij uitstek zijn vrijheid
kan beproeven is dat van de sexualiteit. De buikspreekster en Urania, de
vrouw die door haar mannelijkheid een zekere feminisering van haar
partner bewerkstelligt, zijn vrouwen waarmee Des Esseintes een sexua-
liteit beleeft die volgens de normen van zijn tijd de kwalificatie 'pervers'
verdient - dit alles wel to verstaan in een uiterst esthetisch kader. Een
ander gebied waarop esthetisering met morele exclusiviteit wordt verbon-
den is de religie. Het thema van het satanisme dat in deze roman reeds
een niet geringe plaats inneemt wordt gemotiveerd door de behoefte de
regels en voorschriften van de katholieke kerk, die voor de massa geldig-
heid hebben, als niet van toepassing voor de uitverkoren enkeling to
verklaren.

De roman A rebours vertoont weinig handeling. Cumulatieve beschrij-
vingen van kostbaarheden en kunstwerken beheersen het verhaal. Het be-
langrijkste handelingsdoel van Des Esseintes is het scheppen van arti-
ficiele schoonheid. Het arrangement wordt pas als voltooid beschouwd
wanneer het wordt beloond met zinnelijk genot. Omdat op dit punt de
gewenning de natuurlijke vijand is, worden steeds hogere eisen aan het
artificiele arrangement gesteld.
Voorbeelden zijn het hoofdstuk waarin het "zwarte diner", het "rouw-
diner", wordt verslagen (p. 36). In een eetzaal die volledig volgens de
kleurnuances 'zwart' (donkergroene coniferen, zwart tafellaken, donker-
paarse violen, zwarte meubelen, kaarsen etc.) is ingericht, worden spijzen
geserveerd die zwart of bijna zwart zijn (roggebrood, kaviaar, bloed-
worst, truffels, bramen, chocolademousse, de donkerste wijnen) en er
wordt begrafenismuziek gespeeld.
Een ander hoofdstuk gaat over de wetenschap van het zich omringen
met parfumgeuren. Er wordt over "la science du flair" gesproken, over de
compositie, de syntaxis, de grammatica van de geuren, de regels en
idiomen van de aromatische vloeistoffen. Des Esseintes beschouwt zich
als experimentator en schepper en eindigt na een tijd van intensieve
geurenstudie in zijn badkamer in een staat van uitputting.
Andere hoofdstukken lichten ons in over de verzameling schilderijen en
literatuur die hij heeft opgebouwd. Deze hoofdstukken geven een belang-
rijk inzicht in de literaire en artistieke canon van de decadente auteur.
Het hoofdstuk over schilderkunst bevat een grote uitweiding over Salome
van Moreau ("la Beaute maudite, la Bete monstrueuse, indifferente,
irresponsable, insensible, empoisonnant tout ce qui l'approche"). Ook Jan
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Luyken wordt geprezen: de bloederige gewelddaden maken dat Des
Esseintes kippevel krijgt.
Een vergelijkbare bewondering heeft hij voor de nachtmerries van
Odilon Redon, voor Bresdins Comedie de la mort en voor Goya's uitge-
beelde spreekwoorden ("De droom van de rede brengt monsters voort"),
die doers denken aan E.A. Poe, een van de bewonderde schrijvers van
Des Esseintes. Van Flaubert apprecieert hij La Tentation de Saint Antoine
en Salammbo (maar niet de trivialiteiten van Madame Bovary).
Gautier, Leconte de Lisle, Barbey dAurevilly, de gebroeders Goncourt
- zij allen mogen zich in de canon van Huysmans voegen - maar bovenal
houdt hij van Baudelaire en Mallarme. Baudelaire prijst hij omdat hij is
doorgedrongen tot de regionen van de ziel, "ou se ramifient les vegeta-
tions monstrueuses de la pensee". De meest exquise incarnatie van de
decadentie ziet hij echter in Mallarme, terwijl hij zijn vroeger be-
wonderde leraar Zola op de volgende manier kritiseert: Zola's "moreee
gezondheid" heeft hem van iedere artistieke en artificiele charme
beroofd.

De berg van licht (1905) van Couperus voegt zich probleemloos in de
Europese decadentie. Het thema van Helegabalus, de god/mens, de
man/vrouw, degene die Aziatische levens- en geloofscultuur in het Rome
van het keizerrijk introduceert, biedt alle denkbare elementen voor de
esthetisering van leven en religie. De kostbaarheid en de artificialiteit van
gewaden, sierraden en cosmetica van de jonge Bassianus, zijn bewegingen
tijdens de hogepriesterlijke dans worden in uitvoerige beschrijvingen
vastgelegd. De perfecte schoonheid wordt bereikt door het onderscheid
tussen het goddelijke en het menselijke, tussen het mannelijke en het
vrouwelijke op to heffen. Zowel het narcistisch zelfgenot van de pries-
terlijke knaap als het genot van de menigte toeschouwers worden naar
een steeds hogere extase toegeleid.
Van begin of aan impliceert de hoogste esthetische perfectie haar anti-
thetisch correlaat, het afzichtelijk lelijke en moreel aanvechtbare.
Couperus toont zich een meester in deze decadente combinaties, met
name ook op het linguistisch-stilistische niveau. Hi j spreekt over de
"brutale glans die zich na de intocht van Bassianus in Rome manifesteert"
(p. 149). De vele mensen die de goddelijke keizer in zijn schitterende
pracht wilden zien en zijn geschenken wilden ontvangen, "vertrapten (...)
elkaar om een doek to bemachtigen; dolkstoot werd gegeven, bloed vloeide;
wie viel, werd onder de voet tot moes en de beenderen kraakten". De keizer
echter "merkte het niet, hij lachte, een god tussen de blanke en blauwe en
rosse gloeiingen van zijn feestverlichte paleis, blijde om zijn blijde
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Menigte" (p. 456). Hij kent geen enkele morele verantwoordelijheid. Toen
Maximinus weigerde op de wens van Helegabalus-Antonius in to gaan,
die inhield dat hij dertig keer achtereenvolgens een danseres zou
overmeesteren, volgde onmiddellijk het bevel, de man voor de beesten to
gooien (p. 437). De christen Mathias mag Been andere god dan
Helegabalus erkennen, wordt verstoten en beschimpt en is derhalve
bereid het geloof van zijn vaderen of to vallen (p. 430).
Een kinderoffer wordt gebracht om de keizer een gunstige toekomstvoor-
spelling ten deel to laten vallen: "O, dat is een verlichting, o dat is een
geluk, want betrouwbaarder dan bliksem en hoenderingewand en vogel-
vlucht spelt ingewand van tedere zuigeling, geslacht door een magierhand
de verborgenheid van de toekomst" (p. 503).
Verantwoordelijk voor het experiment met de jonge knaap die door een
macht die hij niet kan dragen en een pracht die hem corrumpeert zich in
enkele maanden van "een onbezorgd kind, ernstig en devoot" ontwikkelt
tot een "zeer treffende perversiteit" (p. 415) is zijn grootmoeder Moeza,
de vrouw die over de macht en rijkdom beschikt om alles naar haar hand
to zetten.
Couperus onderscheidt zich van Huysmans door het openbare karakter
van de door hem beschreven esthetische ervaring. Dit houdt wel to ver-
staan niet een democratisch principe in op grond waarvan alle mensen
aan de esthetisering van het leven zouden kunnen deelnemen. De esthe-
tisering blijft voorbehouden aan de elitaire persoonlijkheid. Deze echter
trekt zich niet terug maar laat zich bekijken.
Het voyeurisme is een belangrijk element in Couperus' roman - het'zien'
verschaft een - afgeleid - genot: "Te zien, to zien, o to zien! Elkaar
vertrappen om to zien ... to zien!" (p. 513). Wat men hier zo vurig begeert
to zien is de huwelijksvoltrekking van de keizer met Hierocles: "De keizer
is een bruid, een godin" (p. 511).
Vergaande esthetisering leidt tot de conclusie: "Als gelncrusteerd met al
dat smaragd scheen hij een blank ivoren kunstvoorwerp to zijn" (bedoeld
is de keizer, p. 548). De overwinning die het kunstmatige op het leven
behaalt, heeft hiermee een hoogtepunt bereikt. Couperus geeft aan dit
motief nog verdere uitwerking door een banket to beschrijven, waarbij
de spijzen worden vermengd met edelstenen en kostbaarheden: "linzen
met edelsteen doormengd, en rijst waartussen parelen (...). Ook vis en
truffels waren, in stee van met witte peper, overpoeierd met gestampte
parelen." Het artificiele doodt het leven, want: "coed, lekker eten dorst
eigenlijk niemand" (p. 555).
Eenzelfde verstikkende werking gaat uit van een bloemenregen die alles
bedekt en vergiftigt: "tot vreemde toverplanten schenen uit to bloeien alle
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bloemen tegelijkertijd"; "twee elkaar omhelzende dronkene vrouwen, over-
dekt, overstelpt, overgeurd, overzwijmeld, verbleekten met puilende ogen,
en stierven tezamen" (p. 586).
Het einde van het verhaal, het afzichtelijke, gruwelijke sterven van de
keizer, de uiterste schending van zijn schoonheid kan als extreme conse-
quentie van de esthetisering worden beschouwd. Waar het esthetische
alles domineert kunnen conflicten alleen binnen het esthetische worden
uitgevochten - de afzichtelijkheid is in dat geval de logische tegenhanger
van de schoonheid; de ethische minderwaardigheid van de nieuwe
machtsdragers, die in het laatste hoofdstuk aan het woord zijn, levert dan
ook Been verrassende informatie op.

De decadente auteurs openden de weg naar de esthetisering van gebieden
die zich er het meest tegen verzetten - tevens bevrijdden ze de ethiek
van taboes en van de banden met het burgerlijk moralisme. Is dit niet een
innovatieve, een progressieve daad? Tot op zekere hoogte wel - maar de
prijs was de ontkenning en cynische depreciatie van de sociale vooruit-
gang. Ook de wetenschappelijke vooruitgang van toen - de experimentele
methode - werd ingezet ter bereiking van ethisch aanvechtbare doelen en
daarmee gecompromitteerd (de tot moorden opgevoede jongeman).

Als Gide - de modernist - aan het eerste hoofdstuk van Le Promethee
mal enchaine (1899) de titel 'Chronique de la moralite privee' meegeeft,
lijkt er geen verschil to bestaan met het concept van de individualistische
ethiek, zoals wij deze hebben leren kennen in de decadente stroming.
Dezelfde Gide zegt in Les Faux Monnayeurs (1925):

Que rien n'est bon pour tour, mail seulement par rapport a cert
que rien n'est vrai pour tour, mais seulement par rapport a qui le croit
tel; qu'il n'est methode ni theorie qui soit applicable indifferemment
a chacun (Gide 1958: 1089)

Ondanks de op het eerste gezicht nogal identieke boodschap van moder-
nist en decadentist ligt er een niet weg to denken en to onderschatten
verschil tussen deze opvattingen. Elitaire afwending van algemene
ethische regels is er aan de ene kant. Aan de andere kant zijn er cogni-
tieve ervaringen, intellectuele reflecties die er toe hebben geleid niet
alleen de moraal, maar tevens methoden en theorieen als contextafhan-
kelijk, als relatief to beschouwen. Als wetenschapskritiek in naam van
de wetenschap, zo zou men Nietzsches denken kunnen bestempelen, maar
ook Gides boeken en Musils Der Mann ohne Eigenschaften gaan sterk in
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deze richting, dat wil zeggen in de richting van een duidelijke kritiek op
het positivistische denken dat de waarnemer niet in de beschouwingen
betrekt. De ontdekking van de waarnemer en zijn/haar aandeel in het
wetenschappelijke kennen en in de cognitieve procedes van onze dage-
lijkse ervaring kan men als de progressieve daad van de modernist in het
kielzog van de filosofie en wetenschapstheorie van zijn tijd beschouwen.

Maar ook hier valt op het eenrichtingsverkeer van de vooruitgang - hoe
kan het ook anders - weer het nodige aan to merken. Een goed voorbeeld
om de paradox van vooruitgang en terugval op het spoor to komen is Der
Zauberberg (1924) van Thomas Mann, een roman waarin het moeizame
proces van de overwinning van het modernisme op de decadentie wordt
geexemplificeerd.
Hans Castorp, de decadente burgermanszoon, als wees opgegroeid bij zijn
grootvader in een luxe en gestileerde omgeving, gaat op bezoek bij zijn
neef Joachim die met een longaandoening in het sanatorium Berghof in
Davos vertoeft. Daar is een gezelschap verzameld dat in gezonde tijden
de internationale hotels heeft afgereisd, dat gewend is aan voortreffelijke
bediening en smaakvolle omgeving. Het sanatorium, onder leiding van
professor (Hofrat) Behrens, voldoet aan deze eisen - alleen laten ziekte
en dood zich hierdoor niet op de vlucht jagen. Meestal keren de TBC-
patienten na een kort verblijf in de buitenwereld waarheen ze terug
wilden omdat ze meenden genezen to zijn of dat tijdelijk ook wet waren,
des to zieker en de dood nabij naar het sanatorium terug. Herinneringen
aan een weelderig bestaan in de buitenwereld, toekomstvisies van een
nieuw leven daarginds en de dagelijkse door de ziekte gedicteerde ri-
tuelen in de Berghof waarborgen een bij uitstek decadente setting. De
roman heeft zijn structureel en thematisch fundament in de ruimtelijke
tegenstelling van boven (de Zwitserse bergen) en beneden (het Flachland).
Davos (de 'boven'-ruimte) blijft onveranderd; 'beneden' kan al naar
gelang de herkomst van de patient Noord-Duitsland zijn, maar ook
Rusland of Spanje of Amerika. Het 'Flachland' heeft een belangrijke
narratieve functie als vertrekpunt naar boven. Iedereen (de Hofrat
incluis) die ter genezing naar Davos komt vertrekt vanuit het'Flachland'
waar hij/zij ziek is geworden. Met betrekking tot Hans Castorp wordt het
vertrekpunt aangescherpt, dat wil zeggen op een specifieke wijze met
betekenis geladen. Op de eerste pagina's wordt Castorp als het ware met
het 'Flachland' vereenzelvigd. Hij hoort er helemaal, hij is er gevormd.
Hij was dan ook van plan een 'snel' en 'kort' bezoek aan zijn neef to
brengen en terug to keren naar zijn basis. Hij was van plan "ganz als
derselbe zuriickzukehren, als der er abgefahren war, and sein Leben genau
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dort wieder aufzunehmen, wo er es fur einen Augenblick hatte liegenlas-
sen mussen" (8).
De verteller lijkt met deze zin een determinerende relatie tussen plaats en
personage to evoceren. Maar pas op: de ironie ligt op de loer, namelijk
daar waar zo nadrukkelijk wordt vermeld dat Hans 'als precies dezelfde'
terug wil keren. In ieder geval arriveert hij toegerust met de mentaliteit
van de inwoner van de drukke, arbeidzame Noordduitse koopmansstad.
Hij heeft eigenlijk geen tijd en hij verbaast zich er dan ook over dat
Joachim bijna een half jaar boven is zonder het gevoel to hebben: ik ben
er to lang. Joachims verdediging luidt: "Man andert bier seine Begriffe".
Dit is een van de meest betekenisvolle zinnen in Der Zauberberg. Een bij
uitstek modernistische zin die de filosofie van deze stroming in nuce
bevat, namelijk dat het in de modernistische literatuuur niet gaat om de
beschrijving van de werkelijkheid maar om de beschrijving van de ver-
werking van de werkelijkheid in de subjectieve ervaring van de roman-
personages. Deze ervaringen zijn afhankelijk van de context waarin ze
worden gemaakt en dientengevolge veranderlijk al naar gelang de
- wisselende - context. De veranderlijkheid van onze gevoelens, gewaar-
wordingen, normen - ook van de betekenis van de woorden - is een
centraal thema in het modernisme.
In Thomas Manns Der Zauberberg wordt een strijd geleverd tussen dit
- progressieve - inzicht in contextafhankelijkheid, functionalisme,
veranderlijkheid met de daarbij behorende eisen van intellectueel
dynamisme, creativiteit, alertheid en flexibiliteit enerzijds en het
indolence zich overleveren aan een noodlot dat door ziekte, dood, mythe
en irrationele afhankelijkheid van onbekende machten statisch en intel-
lectueel reactionair is anderzijds.
Ter illustratie van veranderlijkheid wil ik op het tijdsbegrip in de roman
- en in ruimere zin in het modernisme - ingaan. Men zou de gedachte
kunnen koesteren dat de wijzer van de klok met zijn onverbiddelijk
voortschrijden de objectieve meetlat van ons leven is. Steeds maar voort-
gaan in kleine, niet reversibele eenheden. Niets is echter minder waar.
Dit heeft ons Bergson, een filosoof van de eeuwwende, geleerd. Zijn
onderscheiding tussen de chronometrische tijd en de subjectieve tijds-
ervaring (duree) wordt door Thomas Mann - net als door Proust - naar
de romanpraktijk vertaald. Daarbij maakt hij gebruik van het ook in de
natuurwetenschap bestaande inzicht in de relatie tussen tijd en ruimte.
De subjectieve tijdservaring - duree - koppelt hij aan de ruimte van het
sanatorium. De neef verhaalt een gebeurtenis, die 'onlangs' heeft plaats
gevonden. Nadere invulling wijst uit dat dit acht weken geleden was.
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Hans corrigeert hem aan het begin van de roman: dan kun je toch niet
"neulich" (onlangs) zeggen (p. 57).
De bijzondere ontwikkeling die Hans tijdens zijn verblijf in Davos - dat
zo ongelofelijk veel langer zou duren dan hij gepland had - doormaakt,
wordt duidelijk in een dialoog tussen Hans en Joachim. Joachim is na een
korte terugkeer naar het 'Flachland' als gevolg van een ongunstige wen-
ding in zijn ziekte weer in Davos gearriveerd en in gesprek met Hans.
Deze zegt: "Uranus ist ja erst neulich mit dem Fernrohr entdeckt worden,
vor hundertzwanzig Jahren". Daarop repliceert Joachim: "neulich?" En nu
weer Hans: Ja, dat noem ik onlangs vergeleken met drieduizend jaar ge-
leden - maar als ik hier zo lig en naar de planeten kijk, dan worden ook
de drieduizend jaar recentelijk (391 e.v.).
Over de tijd-ruimte-relatie zegt de verteller: een weg die wij voor de
eerste keer afleggen lijkt langer dan wanneer we de weg reeds kennen
(68). Hans constateert in een gedachte- experiment dat hij de tijd met
behulp van de ruimte en de ruimte met behulp van de tijd zou moeten
meten. Van Hamburg naar Davos is het twintig uur met de trein. Hoe
lang zou het lopend zijn? En in gedachten? Dan kun je er in een secon-
de komen. Waarop hij tot de conclusie komt dat onze meeteenheden niets
anders dan conventies zijn (71).
Hans geeft zich over aan het leven op de Berghof. Het eigen ritme van
deze plaats doet hem zijn oorspronkelijke actieve betrokkenheid bij het
'Flachland' vergeten. Op een gegeven moment vat hij deze ervaring - die
duidelijk een subjectieve tijdservaring is - samen: "Komisch ist and bleibt
es, wie die Zeit einem lang wird zu Anfang, an einem fremden Ort ... wenn
ich mich umsehe (...), kommt es mir vor, als ob ich schon wer weij3 wie
lange hier oben ware - (...) das scheint mir eine gauze Ewigkeit. Mit
Messen and iiberhaupt mit dem Verstand hat das ja absolut nichts zu tun,
es ist eine refine Gefuhlssache" (111 e.v.).
Zijn omgaan met tijd wordt slordig - ongepast voor de koopman, maar
volstrekt in overeenstemming met het gedrag van een zieke. Het is kwart
over twee - ach, laten we dat maar als half drie opvatten - redeneert hij
en, in godsnaam, waarom met halve uren rekening houden - laten we
dan maar meteen zeggen dat het drie uur is - "die dreiJ3ig Minuten werden
als Auftakt zur runden Stunde von drei bis vier Uhr verstanden" (202).
Zijn tijdservaring wordt steeds verwarder, zodat hij niet meer weet of
hij zeven weken boven is (volgens de verteller beantwoordt deze bereke-
ning aan reele gegevens) of zeven dagen of zeven jaren of misschien wel
een eeuwigheid - hij kan dit niet beslissen. Waarschijnlijk is het allebei
- erg kort en tegelijk onnatuurlijk lang.
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De ambivalentie ten aanzien van de tijdservaring staat symbolisch voor
tal van andere ambivalenties die Hans Castorps leven 'boven' bepalen en
die maken dat hij zich genoodzaakt ziet categorieen die tot het vaste
bestand van zijn kennis leken to behoren to relativeren.
De naieve jongen, "ein unverfalschtes and rechtschaffenes Erzeugnis des
hiesigen Bodens" (34, dat wil zeggen van Noordduitse bodem), geken-
merkt door "MittelmaJigkeit", wordt blootgesteld aan de meest gevarieer-
de filosofische, politieke, religieuze, culturele, literaire opvattingen
- tegenstrijdige en incompatibele opvattingen vooral. Langzaam maar
onontkoombaar dringen ontbrekende eenduidigheid, onkenbaarheid en
onbeslisbaarheid van situaties, begrippen en normen tot hem door. (De
kwalificatie 'middelmatigheid' doet overigens denken aan een ander
modernistisch personage - Ulrich in Der Mann ohne Eigenschaften van
Robert Musil).
Hans komt in de Berghof mensen tegen die zijn vaste denkschema's aan
het wankelen brengen. Twee van hen (Naphta en Settembrini) nemen
bewust de rol van opvoeders op zich en ook in dit geval handelen zij
vanuit tegenovergestelde pedagogische idealen.
Settembrini's geloofsbelijdenis is dat van verlichting en ratio - hij
belichaamt het "Projekt der Aufklarung"; hij staat voor de "Morgenrote
der allgemeinen Volkerverbruderung", de "Weltrepublik" - met een klein
addertje onder het gras: Oostenrijk moet volgens deze Italiaan verslagen
worden. De pedagoog die de wereldvrede predikt, is op een punt oorlog-
zuchtig; dit vindt Hans onaangenaam en verwarrend. Daar komt nog bij
dat Settembrini - in het geheim - een vrijmetselaar is. Als modernis-
tische pedagoog (met zoals gezegd kleine tegen-moderne niches) leert
Settembrini Hans overal aan to twijfelen, alles kritisch en van verschil-
lende kanten to zien. Vooral doet hij moeite hem uit de lethargie en
geestelijke luiheid van de zieken to halen; hij adviseert hem to vertrek-
ken, geen geloof to hechten aan de diagnose van Hofrat Behrens, volgens
welke ook Hans een longaandoening heeft. Hij wil hem activeren. Hij
wekt zijn wantrouwen tegen de ironische levenshouding van de zieke
medepatienten, die geen onderscheid meer willen laten gelden tussen
ziekte en gezondheid, leven en dood, die met cynisme op alles reageren,
en die het houden met de "Stillstand", "Ungeist", "Laster" (234), daardoor
gestimuleerd door dr. Krokowski's opvattingen over ziekte en liefde:
"Glauben Sie ihnen nicht, Ingenieur, glauben Sie ihnen niemals".
Ook Hofrat Behrens draagt volgens Settembrini tot de verwarring bij
wanneer hij tegen Hans zegt "Die Luft hier ist ja nicht nur gut gegen die
Krankheit, sie ist auch gut fur die Krankheit" (207). Zelfs de rontgenolo-
gische data worden door Settembrini gewantrouwd, wat hem het verwijt
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van Hans oplevert: "nicht einmal an die exakte Wissenschaft glauben Sie"
(209).
Maar ook hij kan Hans niet tot een terugkeer naar het'Flachland' bewe-
gen. Wel wordt de geestelijke beweeglijkheid van Hans gestimuleerd,
zodat Joachim op een bepaald moment constateert dat Hans in het sana-
torium een vermeerdering van zijn kennis opdoet in plaats van gezond-
heid.
Een belangrijk persoon die tot de verwarring en de belering van de jonge
man bijdraagt is Naphta, de belichaming van de tegenstelling conservatief
en revolutionair, een tegenstelling die Thomas Mann fascineert (zie
Doktor Faustus).

In een briefwisseling tussen Thomas Mann en Menno ter Braak uit het
jaar 1937 speelt het begrip van de "konservative Revolution" een belang-
rijke rol (Hanssen 1986: 598-611). Hoewel niet nieuw en niet door Mann
uitgevonden is het gebruik dat Mann ervan maakt interessant. Hij noemt
zijn grote inspirator Nietzsche een conservatief revolutionair en verdedigt
tot 1937 de term tegen de anti-democratisch/nationaalsocialistische inter-
pretatie ervan. Ter Braak geeft echter in zijn brief in overweging: "man
wird sich jedesmal von neuem entweder fur 'Konservatismus' oder fur
'Revolution' entscheiden mussen". Ter Braak accepteert de vermenging dus
niet.

Terug naar Naphta. De hoogintelligente maar arme joodse jongen wordt
leerling op een elitair Jesuitencollege. Daar bewondert hij de aristo-
cratische houding en intelligente redeneringen van zijn leraren. Ver-
geleken met hen komt zijn vroegere rabbijnse leraar - die hij destijds
bewonderde - hem onbeholpen voor. In dat college bevonden zich leer-
lingen die niet joods waren, maar die er'joodser uitzagen dan hij': "Und
so kam dieser Begriff abhanden" (469). Op het hoogtepunt van de felle
discussies die Naphta en Settembrini met elkaar voeren ten einde Hans
Castorp voor zich to winnen en hun pedadogische missie to volbrengen
gaat Naphta zo ver dat hij elke onderscheiding ontkent die er zou kunnen
en moeten zijn tussen god en duivel, tussen leven en dood, tussen ziekte
en gezondheid. Naphta ziet twee in den. Settembrini is hier uiteraard een
fel en geengageerd tegenstander van (479).
Op het dispuut volgt het zogenaamde 'Schneekapitel' (510). Aan zijn lot
overgelaten en eenzaam, in een gevaarlijke situatie en bijna bevroren
tijdens een sneeuwstorm waarin hij zijn orientatie is kwijtgeraakt, vindt
Hans Castorp zijn eigen positie tegenover leven en dood. Voor de exis-
tentiele keuze gesteld, kiest hij voor het leven: "Der Mensch soll um der
Gute and Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einraumen uber seine
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Gedanken" (523). Het onderscheidingsvermogen van Settembrini heeft op
Naphta's ineendenken van dood en leven de overwinning behaald. Dood
en leven zijn strikt gescheiden en behoren dat to zijn. Maar let op: het
sneeuwhoofdstuk is niet het einde van de roman. Het vertrouwen in de
zegetocht van de verlichting en rede is niet zo groot dat deze overwinning
een triomfantelijk slothoofdstuk vormt. De twijfel aan de opvoedbaarheid
in redelijkheid van de mens blijft bestaan. Een spiritistische seance in het
sanatorium waaraan Castorp deelneemt, is het irrationele vervolg van het
verhaal en kondigt tegelijkertijd de Eerste Wereldoorlog aan.
Het personage Peeperkorn - een man van formaat, thans patient op
Berghof - belichaamt een nieuwe tegenstelling, die van robuustheid
gecombineerd met kwetsbaarheid. Madame Chauchat - Clawdia - staat
voor de dubbelzinnigheid van de liefde, die heilig is en zinnelijk.
Inmiddels wordt de dreigende wereldoorlog in het sanatorium geantici-
peerd. De stemming wordt slechter, de ruzies heviger, antisemitisme doet
zijn intrede. Verwarringen en onenigheid over wetenschap en irrationali-
teit - reactie en revolutie bepalen de gesprekken. Verwarring ook weer
met betrekking tot de tijd - het tijdsverloop en de jaargetijden. In de
Zwitserse bergen ontbreekt de markering van zomer en winter - in de
zomer kan er sneeuw vallen, in de winter is het warm als de zon schijnt.
Hans, de eenvoudige Noordduitse spreker, eerder taalarm to noemen,
ontwikkelt zich tot een gevatte, geslepen, retorische causeur. Aan het eind
van de roman vinden we hem in de oorlog op het slagveld - ondanks alle
kennis die hij heeft opgedaan is hij slecht voorbereid om to overleven. De
verteller spreekt dan ook het vermoeden uit dat hem dat niet zal lukken.

Zoals aan het begin gezegd leveren decadentie en modernisme, maat-
schappelijk-intellectueel conservatisme en intellectuele revolutie elkaar
in de Zauberberg een ernstige strijd, waarvan het personage Hans Castorp
het mikpunt is. De afstandelijke ironie van de verteller laat ons weten hoe
het eigenlijk - en beter - had gekund. Kort voor en tijdens de Eerste
Wereldoorlog echter was de geestelijke verwarring to groot om voor de
juiste beslissing de weg vrij to maken. De decadente terugtocht naar het
eenzame rijk van de artificiele schoonheid was inmiddels geblokkeerd,
maar een vooruitgang bleek nooit zonder een diepe val - een terugval -
bereikbaar to zijn - rond de eeuwwende niet, later, ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog niet, en nu niet. Literatuur vermag niet veel in deze
situatie - schrijvers zijn helden noch martelaren -, maar ze kan ons in
ieder geval wel laten zien hoe mensen hebben gedacht en gevoeld, iets wat
historische documenten ons niet kunnen vertellen. Literatuur regis-treert
de feiten op haar eigenzinnige manier.
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Italo Svevo en Luigi Pirandello
C M.M. van der Voort

Op 28 november 1925 schrijft Italo Svevo aan Marie Anne Comnene, de
vrouw van Benjamin Cremieux, hoezeer het hem grieft dat haar Parijse
literaire salon ontsierd wordt door een portret van Luigi Pirandello, die
hij niet kan luchten. Hij heeft hem namelijk vier maanden ervoor zijn
roman Bekentenissen van Zeno plus een brief je gestuurd, maar geen enke-
le reactie ontvangen. Dit geeft geen pas, schrijft Svevo gepikeerd, want
Pirandello mag dan meesterwerken produceren, hij hoort ook de Bekente-
nissen op waarde to kunnen schatten.')
Deze korte opmerking van Svevo aan het adres van Pirandello is het enige
tastbare'contact' tussen de twee schrijvers. Dit mag misschien verbazing
wekken, omdat Svevo en Pirandello altijd in een adem worden genoemd
als geestverwanten en vernieuwers van de Italiaanse literatuur rond de
eeuwwisseling. Toch is het niet zo vreemd dat ze elkaar nooit ontmoet
hebben, als men bedenkt dat de een afkomstig is uit het noordoostelijke
Triest en de ander uit het Siciliaanse Agrigento. En ofschoon Pirandello
al vrij vroeg zijn geboorteplaats inruilt voor Rome, waar hij zijn verdere
leven woont en werkt, is er toch een grote kloof tussen dit Italie en dat
van Svevo.

Als Svevo in 1861 als Ettore Schmitz wordt geboren, ligt Italie als poli-
tieke eenheid ook nog in de wieg en behoort Triest nog tot het Oosten-
rijks-Hongaarse Keizerrijk. Triest is in die dagen een levendige han-
delsstad en een verzamelplaats van allerlei etnische groeperingen met
hun eigen culturen. Svevo zelf heeft een Duitse vader en een Italiaanse
moeder, de twee culturen die een belangrijke rol hebben gespeeld in zijn
hele vorming, en die hij heeft verenigd in zijn pseudoniem. (Italo Svevo
is letterlijk Italisch-Zwabisch.) Bovendien is Svevo joods en de joodse
cultuur heeft altijd een kosmopolitisch karakter gehad. Deze openheid
van de Triester samenleving, die ontvankelijk is voor allerlei invloeden
van buiten (beroemdheden als Joyce en Freud hebben hun naam aan de
stad verbonden) is ook kenmerkend voor het schrijverschap van Svevo:
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terwijl de eerste twee romans uit de jaren negentig van de vorige eeuw
een introverte pessimistische inslag hebben, waar de invloed van
Schopenhauer merkbaar is, ontpopt Svevo zich vijfentwintig jaar later in
zijn alter ego Zeno Cosini als een joviale levenskunstenaar met een
Engels soort humor, misschien nog aangescherpt door de vele reizen die
hij als zakenman naar Engeland maakte.

Hoe anders is de Siciliaanse wereld waar Luigi Pirandello in 1867 het
licht ziet: een archrische agrarische samenleving, gesloten als een oester
en wantrouwend tegenover alles wat niet tot de clan behoort, zoals
Pirandello zelf zegt in een essay over de eveneens uit Sicilie afkomstige
Giovanni Verga.

De Sicilianen hebben, bijna allemaal, een instinctieve angst voor het
leven, en daarom sluiten ze zich op in zichzelf, leven ze afgezonderd,
tevreden met weinig, wits het hun zekerheid geeft. Ze bemerken met
wantrouwen het contrast tussen hun eigen geslotenheid en de natuur om
hen heen, die open is en zonbeschenen, en ze sluiten zich nog meer op
in zichzelf, omdat ze wantrouwig staan tegenover deze openheid, tegen-
over de zee die overal is en hen isoleert, dat wil zeggen hen buiten sluit
en eenzaam maakt, en iedereen is en schept een eiland voor zichzelf, en
geniet in zichzelf van het kleine beetje vreugde, als het er tenminste is;
en lijdt in zichzelf, zwijgend, zonder troost to zoeken, onder het vaak
wanhopige verdriet.2)

En als Pirandello zich in 1892, na een studieverblijf in Bonn, voorgoed
in Rome vestigt, betekent dit slechts ten dele een breuk met het verleden:
hij trouwt in 1894 met Antonietta Portulano, een gesloten Siciliaanse
vrouw met een ziekelijk wantrouwen, dat vanaf 1903 ontaardt in een
ernstige vorm van paranoia. Hierdoor wordt het gezinsleven voor Luigi
en de drie kinderen een aardse hel, en Pirandello trekt zich steeds meer
terug in zijn eigen pessimistische wereld van novellen, romans en later
het toneel; want zo luidt een van zijn beroemd geworden stelregels: "La
vita si vive o si scrive", [het leven wordt geleefd of geschreven]. In
tegenstelling tot de reizende zakenman Svevo, die zich alleen in de
avonduren aan de literatuur wijdt, en wiens bekendheid berust op een
enkele roman, vertoeft Pirandello altijd in zijn papieren wereld, wat leidt
tot een zeer omvangrijk en gevarieerd oeuvre: zeven romans, zo'n drie-
honderd novellen en drieenveertig toneelstukken.
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In tegenstelling tot Svevo, die in Italie aanvankelijk wordt miskend en
verguisd, ondervindt Pirandello van meet of aan waardering en verwerft
hij vanaf de jaren twintig, als zijn toneelwerk overal wordt opgevoerd,
zelfs wereldfaam. En terwijl Svevo zich, vooral op oudere leeftijd, kin-
derlijk kan opwinden over bijkomstigheden als niet nagekomen beloftes
van een uitgever of, zoals we hierboven hebben gezien, over een niet
beantwoord briefje, gaat van Pirandello de anekdote dat hij in 1934 in
Stockholm, wachtend op de uitreiking van de Nobelprijs, op een schrijf-
machine vijftig keer achter elkaar het woord pagliacciate, lariefarie,
tikte.

Ondanks grote verschillen tussen Pirandello en Svevo, waarop ik hier-
onder nog uitvoerig terug zal komen, zijn beide auteurs, in Europees
verband bezien, samen met Proust, Joyce, Woolf, Thomas Mann, Kafka,
Musil en anderen, typische vertegenwoordigers van de tijdgeest rond de
eeuwwende, die vooral gekenmerkt wordt door de crisis van het individu,
of liever van de relatie tussen individu en werkelijkheid. Het onwrikbare
vertrouwen in een objectieve wetenschappelijke kennis van de werkelijk-
heid, en daarmee in een eenduidige relatie tussen die werkelijkheid en
het individu - zo kenmerkend voor het tijdperk van het positivisme -
worden steeds meer aan het wankelen gebracht en de deterministische
wetmatigheden van moment, ras en milieu, worden 'belaagd' door de
theorieen van het onderbewuste en het relativisme: Taine wordt op-
gevolgd door Freud en Einstein en de ene absolute waarheid wordt ver-
troebeld door allerlei mogelijke'waarheden'. Alleen de titels van sommi-
ge pirandelliaanse stukken spreken wat dit betreft al boekdelen: Ik droorn
(maar misschien niet), of Zo is het (als het zo is).
Deze crisis van het individu vertaalt zich in de literatuur in de crisis van
het personage, dat in plaats van een handelend wezen steeds meer een
zichzelf analyserend, een denkend en/of discussierend personage wordt,
dat op zoek is naar zijn eigen identiteit. Heel kernachtig wordt deze
metamorfose verwoord in Pirandello's roman Wijlen Mattia Pascal uit
1904, waar tijdens een discussie over het marionettentheater het ene
personage tegen het andere zegt:

Als er op het hoogtepunt, juist wanner de marionet die Orestes voor-
stelt zich gereedmaakt om de dood van zijn vader op Aegisthus en zijn
moeder to wreken, als er op dat moment een scheur in de papieren
hemel van de poppenkast zou ontstaan, wat zou er dan gebeuren ? (...)
Orestes zou verschrikkelijk van de wijs raken door dat gat in de hemel
(...) en de moed zou hem ontzinken. Kortom, Orestes zou Hamlet
worden3)

59



In Pirandello's poppenkast - en ook in die van tijdgenoten als Svevo,
Proust, Joyce, Woolf, Kafka en Musil - is die scheur daadwerkelijk
ontstaan en hebben alle personages iets hamletisch. De 'held' is verdwe-
nen en maakt plaats voor de 'man zonder eigenschappen', of liever de
man met slechts een eigenschap: denken en praten. Niet voor niets wilde
Svevo zijn eerste roman als titel meegeven Un inetto [Een willoze]; maar
Svevo was met deze roman in 1892 zijn tijd ver vooruit: het laat-realisme
accepteerde de introspectie niet en het decadentisme verwierp de totaal
niet esthetiserende stijl. De titel Een willoze werd dan ook door de
uitgever geweigerd en vervangen door Una vita [Een leven].

Behalve de personages ondergaan ook de thematiek en de structuur van
romans en verhalen rond de eeuwwisseling een metamorfose. Als reactie
op het naturalisme (in Italie bekend onder de naam verisme) dat erop
gericht was een zo realistisch mogelijke beschrijving to geven van de
buitenwereld in een logisch-chronologisch opgebouwde structuur, zijn de
verhalen van de hierboven genoemde schrijvers meestal a-logisch en a-
chronologisch: het begrip tijd is niet meer een horizontale lijn van
opeenvolgende gebeurtenissen, maar een verticaal cluster van losse
fragmenten, vrije associaties, een stroom van gedachten of, zoals in het
geval van Pirandello, langdurige discussies over het waarom van bepaal-
de, meestal tragische gebeurtenissen. Want is het soms niet zo", zegt
Pirandello in het 'Nawoord' bij de herdruk uit 1921 van de reeds ge-
noemde roman Wijlen Mattia Pascal:

dat de mens nooit zo hartstochtelijk redeneert (of raaskalt, wat hetzelfde
is) als wanner hij lijdt, juist omdat hij van zijn lijden de wortels wil zien,
wil zien wie het hem heeft aangedaan, en of en in hoeverre het recht-
vaardig was het hem aan to doen.4

Illustratief is in dit verband een vergelijking tussen Pirandello en zijn
veristische voorganger Giovanni Verga (1840-1922), die ook veel novel-
len heeft geschreven, soms over precies dezelfde thema's, maar op een
heel andere manier. Zowel Verga's novelle Pentolaccia (1880) als
Pirandello's verhaal De waarheid (1912) hebben als thema de bedrogen
echtgenoot, die weet dat hij bedrogen wordt maar veinst het niet to we-
ten, omdat hij afhankelijk is van zijn rivaal, die tot een hogere sociale
klasse behoort. Pas wanneer hij beseft dat 'de anderen' het weten en
vooral dat ze ook weten dat hij het weet, is hij tot handelen gedwongen,
en wordt in het eerste geval de rivaal, en in het tweede geval de vrouw
vermoord. Terwijl Verga echter een chronologische beschrijving geeft
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van de gebeurtenissen die uitlopen op de catastrofale moord, speelt de
novelle van Pirandello zich of in een rechtszaal, waar de echtgenoot
- tevergeefs overigens - tracht uit to leggen waarom hij "voor een home
brood" zo lang zijn ogen gesloten heeft gehouden.

Svevo breekt overigens al twintig jaar eerder met de realistische ver-
teltrant: in zijn in 1890 gepubliceerde verhaal De moord in de via
Belpoggio, berooft Giorgio, die aan lager wal is geraakt, (niet echter,
zoals in het naturalisme, door toedoen van de maatschappij, maar door
zijn eigen willoze natuur), op straat zo maar een onbekende man, waarna
hij deze vermoordt. Het verhaal geeft echter geen beschrijving van de
moord zelf, maar laat de lezer getuige zijn van de gedachten van angst,
zelfverdediging en wroeging van de moordenaar.
"De logica van de dingen is verdrongen door de logica van de hersenen"
heeft de bekende Italiaanse criticus Giacomo de Benedetti gezegd; en dit
geldt zowel voor Svevo als voor Pirandello met het verschil dat Svevo's
personages denkers zijn en Pirandello's personages praters. Svevo mist de
welbespraaktheid, de retoriek in de positieve zin des woords, die van de
Siciliaan zo'n groot toneelschrijver hebben gemaakt. Beiden zetten ze zich
echter of tegen de mooischrijverij als esthetisch doel op zichzelf, die
eerst een vertegenwoordiger vond in het decadentisme van Gabriele
d'Annunzio en, later, in de jaren twintig kenmerkend was voor het tijd-
schrift La Ronda. Svevo's stijl en taalgebruik worden fel bekritiseerd,
wat hem tenslotte de opmerking ontlokt dat hij zich als schrijver een stuk
knoflook voelt in de keuken van mensen die niet van knoflook houden.

Zijn eerste twee romans, Een leven uit 1892 en Een man wordt ouder uit
1898 krijgen nauwelijks aandacht in de literaire kritiek. Afgezien van de
gebrekkige presentatie (een zeer beperkte oplage bij een kleine lokale
uitgeverij) blijkt hieruit toch in de eerste plaats dat de tijd gewoon nog
niet rijp is voor dergelijke anti-romans, waarin de crisis van de eeuw-
wende zo duidelijk wordt blootgelegd.
Als we Svevo moeten geloven is hij zd teleurgesteld over deze miskenning
dat hij zijn pen 'in de brandnetels' gooit en hem daar vijfentwintig jaar
laat rusten. Hij doet zijn intrede in de verffabriek van zijn schoonvader
en maakt veel zakenreizen, vooral naar Engeland.

Belangrijk zijn in deze periode de vriendschap met Joyce, die in Triest
woont en Svevo vanaf 1907 Engelse les geeft, alsook de 'ontmoeting' met
het werk en de therapie van Freud; twee contacten die ongetwijfeld een
rol hebben gespeeld in de wordingsgeschiedenis van de derde en meest
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bekende roman, Bekentenissen van Zeno, waaraan hij in 1919 begint en
die in 1923 wordt gepubliceerd.
Ook Zeno Cosini is een man zonder eigenschappen, maar hij bezit een
kenmerk dat zijn 'broers' uit de eerste twee romans missen: de humor,
waarmee hij terugkijkt op de vele kwalen van zijn vaak zo paradoxale
leven: hij doet jaren zijn best om van het roken of to komen, om tenslotte
vergenoegd zijn dagen to vullen met'laatste sigaretten; hij raakt in vuur
en vlam voor de beeldschone Ada Malfenti, om tenslotte to trouwen met
haar schele zuster Augusta; hij voelt de ware liefde voor zijn echtgenote
pas bloeien als hij in de armen ligt van zijn minnares, zoals hij ook de
beste commerciele successen behaalt wanneer hij zich totaal niet met zijn
zaak bemoeit.
De terugblik op dit leven heeft in het boek de vorm van autobiografische
aantekeningen die de zevenenvijfigjarige Zeno op schrift stelt op verzoek
van dokter S., bij wie hij in psychoanalyse zal gaan. En daarmee komt de
vraag aan de orde wat de invloed is van Freud - en meer in het bijzonder
van de psychoanalyse - op en in het boek.

De zaken liggen zeer gecompliceerd, en je zou haast zeggen 'freudiaans',
omdat Svevo zijn hele leven een nogal ambivalente houding aanneemt ten
opzichte van de Weense geleerde, wiens invloed echter niet to loochenen
valt, zeker niet in het Triest van die dagen, waar de gebroeders Weiss als
eersten de psychoanalyse beoefenen en waar de ideeen van Freud vooral
weerklank vinden binnen de grote joodse gemeenschap.
Nu erkent Svevo ook wel dat er een cultureel-historische verwantschap
bestaat tussen de 'filosofie' van Freud en de zijne, die beide stoelen op
eenzelfde behoefte aan ontleding van de moderne mens; veel minder dui-
delijk last hij zich echter uit wanneer het de psychoanalyse als leer of
therapie betreft. In het essay Verblijf in Londen beweert hij aanvankelijk
niets uitstaande to hebben met psychoanalyse, om vervolgens to zeggen:

Welke schrijver zou eraan kunnen ontkomen om op zijn mint to
denken over psychoanalyse ? Ik kwam er in 1910 mee in aanraking (...)
Ik las iets van Freud, met moeite en een sterke antipathie. Maar de
psychoanalyse liet me niet meer los

Een haat-liefde verhouding dus, die duidelijk zijn sporen achterlaat in
de Bekentenissen.
In bovengenoemd essay zegt hij twee of drie thema's rechtstreeks aan
Freud to hebben ontleend, bij voorbeeld de droom waarin gebeurtenissen
verlopen zoals ze geweest hadden moeten zijn; of de scene waarin Zeno
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bij de begrafenis van zijn zwager Guido, die hij altijd als vriend en
compagnon heeft bejegend terwijl hij hem eigenlijk haat, per ongeluk'
achter de verkeerde stoet loopt.

Wat de psychoanalyse als kuur betreft, de bekentenissen in de eigenlijke
zin worden ingeleid en afgesloten met verwijzingen in de richting van de
freudiaanse therapie, maar wel in zeer negatieve zin. In het'Voorwoord'
spreekt de analyticus dokter S., die meedeelt de autobiografie van een
van zijn clienten to publiceren, en wel'uit wrack' omdat deze de behan-
deling voortijdig heeft gestaakt. In het laatste hoofdstuk, dat de titel
'Psychoanalyse' draagt en de vorm heeft van een dagboek, verklaart Zeno
zelf dat hij na zes maanden met de analyse is gestopt, zich zieker voelt
dan ooit, maar van zijn ziekte houdt en zijn best zal doen to genezen van
de behandeling door alle dromen en herinneringen to vermijden.
De psychoanalyticus Weiss, die Svevo had beloofd een artikel over het
boek to schrijven in een Weens vaktijdschrift, voelt zich bij het lezen in
de maling genomen, verklaart dat het boek niets to maken heeft met psy-
choanalyse en neemt wraak, evenals dokter S., maar op een andere ma-
nier: hij publiceert helemaal niets. Nu is Svevo aan dergelijke wraakacties
zo langzamerhand wel gewend en lakoniek merkt hij later op dat het toch
prachtig geweest zou zijn als Freud hem persoonlijk een telegram had
gestuurd met de tekst: "Veel dank dat U de psychoanalyse hebt geintrodu-
ceerd in de Italiaanse esthetica."

In werkelijkheid heeft Svevo helemaal niet de bedoeling de psychoana-
lyse to introduceren in de Italiaanse esthetica. Hij schrijft in de eerste
plaats een roman, die eigenlijk heel weinig heeft to maken met psycho-
analyse. De bekentenissen worden weliswaar geschreven ten behoeve van
een behandeling, maar voor dat deze begint. Het 'Voorwoord' en het
laatste hoofdstuk daarentegen ontstaan pas nadat de behandeling is
gestaakt. En hoewel vooral in het slothoofdstuk de analyse ter sprake
komt, zijn de rollen omgekeerd: dokter S. is niet degene die analyseert,
hij wordt geanaliseerd door ex-client Zeno Cosini.
Maar juist dit psychoanalytische kader kan op nog geheel andere wijze
worden belicht. De spreker uit het'Voorwoord' is behalve een gekwetste
analiticus, vooral een persiflage van de verteller-uitgever uit de realis-
tische roman, die zich voor de geloofwaardigheid van zijn verhaal be-
roept op een bestaand manuscript. Dokter S. daarentegen vertelt de lezer
onomwonden dat hij geconfronteerd zal worden met een mengelmoes van
waarheden en leugens. Dit wordt beaamd door Zeno zelf in zijn dagboek.
Terugdenkend aan de eis van de arts om beelden uit het verleden op to
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roepen, zegt hij: "Door zo achter die beelden aan to zitten, lukte het me ze
to bereiken. Nu weet ik dat ik ze heb verzonnen. Maar", voegt hij eraan
toe, "verzinnen is een scheppende daad, geen leugen.") Wie hier spreekt is
dus niet alleen de zakenman en ex-client, maar ook de schrijver Zeno
Cosini, die de leugens op het psychoanalytische vlak rechtvaardigt als
fantasie en ze ondergeschikt maakt aan de fictie. Het oproepen van oude
bestaande beelden lukt niet, omdat het scheppen van nieuwe beelden, of-
tewel de verbeelding, sterker is.

Ook de Bekentenissen van Zeno warden in 1923 met 'een absoluut onbe-
grip en een ijzige stilte' ontvangen. Bitter teleurgesteld wendt Svevo zich
tot Joyce, die inmiddels in Parijs woont en het boek laat lezen aan
Larbaud en Cremieux. Zij zijn onmiddellijk enthousiast en in februari
1926 brengt het tijdschrift Le Navire d'argent een artikel van Cremieux
dat de geschiedenis in zal gaan als de "Franse ontdekking van het feno-
meen Svevo".
De loftuitingen van de Fransen werken in Italie echter als een boome-
rang. Vooral de opmerking van Cremieux dat de Italianen een groot man
hebben 'verwaarloosd' zet veel kwaad bloed. In de Corriere della sera
verschijnt een stuk met de sarcastische titel Een voorstel tot beroemdheid
van Giulio Caprin, die woedend opmerkt:

Men kan deze Franse vrienden dankbaar zijn dat ze een antiliterair cu-
riosum in de Italiaanse literatuur hebben gesignaleerd. Maar dat is dan
ook haast apes.')

Nog scherper is de schrijver Guido Piovene (die later trouwens wel zijn
oordeel herziet). "Wat is de verdienste van Svevo?", vraagt hij zich af.

Dat hij zich, meer dan iedere andere Italiaan, heeft aangesloten bij die
passief analytische literatuur, die ten top werd gedreven door Proust, en
ontaarde kunst is, als kunst tenminste het werk is van levende en actieve
mensen; als een schilder tenminste meer waard is dan een spiegel.BJ

Nu kan zeker niet ontkend worden dat het artikel van Cremieux sterk
chauvinistisch is gekleurd, wat leidt tot een aantal oppervlakkige verge-
lijkingen (zoals de onuitroeibare "Svevo, de Italiaanse Proust", of "Al fonso
Nitti, monsieur Bovary"), maar de Italiaanse reacties worden toch niet in
de eerste plaats geboren uit een gevoel van naijver; integendeel, nog
steeds blijkt hoeveel onbegrip (maar ook afkeer) er bestaat voor de anti-
held en diens zelfontleding; een afkeer die in deze periode tevens op het
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politieke vlak wordt gevoed door het fascistische regime, dat slechts
gebaat is bij actievelingen die zichzelf nooit een spiegel voorhouden.

Maar er bestaat ook nog een ander Italie: het in 1926 opgerichte tijd-
schrift Solaria dat in tegenstelling tot La Ronda van het begin of aan
veel aandacht besteedt aan buitenlandse literatuur en open staat voor de
experimenten van de hele Europese avantgarde, wijdt in 1929 een heel
nummer aan Svevo; en reeds vier jaar eerder, in 1925, brengt de dan nog
jonge dichter Eugenio Montale in het tijdschrift L'Esame een Hommage
aan Italo Svevo, een artikel dat gevolgd wordt door vele andere en de weg
zal effenen voor de erkenning van Svevo in eigen land. Montale wijst
erop dat Svevo in de jaren negentig ongeveer als enige in Italie de
voorbode is geweest van de moderne Europese roman, zonder dat men
hem daarmee het etiket mag opplakken van de Italiaanse Proust of, zoals
de Engelse kritiek heeft gedaan, van een "Italian Joyce".

Wat Joyce betreft, nog afgezien van diens enorme culturele en filolo-
gische bagage, geworteld in katholicisme, mythologie en romantiek,
waarvan in Svevo geen spoor is to vinden, gnat de vergelijking vooral
mank wanneer men in het werk van Svevo de 'monologue interieur' wit
zien, die in Joyce zo'n belangrijke plaats inneemt. Wanneer we onder
'monologue interieur' de vorm verstaan, waar elke afstand tussen den-
kend en handelend personage is verdwenen, waar de logische opbouw is
vervangen door de vrije associatie, waar elke gerichtheid op een toe-
hoorder ontbreekt, dan is er in het werk van Svevo geen zin to vinden
in deze vorm. De ironische humor, die zo'n belangrijke rol speelt in de
Bekentenissen, is juist to danken aan de grote afstand tussen de twee ik-
figuren, de jongere Zeno Cosini als pasgetrouwde echtgenoot en zaken-
man, en de oudere Zeno Cosini, die schrijft en op haast iedere bladzijde
de beweegredenen, gedachten en gevoelens van zijn vroegere 'ik' corri-
geert, in' twijfel trekt en zelfs bestempelt als leugens. Het meest verras-
sende is echter dat de opmerkingen over die leugens van vroeger op hun
beurt zelf als leugens worden bestempeld, en wel door de 'derde ik', de
dagboekschrijver uit het slothoofdstuk, die hiermee eigenlijk het bestaan
ontkent van een waarheidsgetrouwe autobiografie. De Zeno die de be-
kentenissen doet wordt achteraf zelf van onwaarheden beticht door de
Zeno die het dagboek schrijft en die de lezer lijkt to willen waarschuwen
dat hij de frequente formule 'ik herinner me ...' moet lezen als 'ik Iieg,
ik fantaseer' of, wat hetzelfde is, 'ik creeer'. Door dit optreden van drie
verschillend denkende Zeno's worden begrippen als waarheid en onwaar-
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heid, zekerheid en twijfel, gezondheid en ziekte zo sterk gerelativeerd
dat ze niet meer van elkaar to onderscheiden zijn.

Wat Proust betreft, je hoeft maar een bladzijde van Svevo en de Frans-
man naast elkaar to leggen om het hemelsbrede verschil to zien tussen de
langademige zinnen van de laatste, met hun grote evocatieve kracht en de
zakelijke en lakonieke mededelingen van Zeno. Maar vooral het element
tijd heeft in de twee auteurs een volstrekt verschillende functie: terwijl
zich voor Marcel in de kleinste dingetjes uit het heden een heel verleden
opent, dat hij tracht to vereeuwigen in een onvergankelijke ti jd, wordt
Zeno door de arts gedwongen zijn verleden terug to roepen, hetgeen, zo-
als gezegd, niet lukt want "het dwingende heden treedt opnieuw naar voren
en trekt een sluier over het verleden.n9)
Zeno wil ook helemaal geen lering trekken uit het verleden. De psycho-
analyse als therapie wijst hij af, en als hij aan het eind van zijn beken-
tenissen zegt dat hij volkomen is genezen, dan bedoelt hij alleen dat hij
nu heel bewust zijn ziekte koestert.
"Ziekte is een kwestie van overtuiging en ik werd met die overtuiging
geboreni10), zegt hij aan het begin van zijn bekentenissen; en aan het eind
lezen we: "Ik ben absoluut gezond. Al lang ben ik mij ervan bewust dat
mi jn gezondheid een kwestie is van eigen overtuiging.n11) Met andere
woorden, Zeno is genezen van bet idee dat hij genezen moet worden door
middel van een psychoanalyse. En aan zijn collega-schrijver Jahier, die
in psychoanalyse wil gaan, vraagt hij :"Waarom willen we onze ziekte
genezen ? Moeten we de mensheid echt haar hoogste goed ontnemen?"12)
Waren Alfonso Nitti en Emilio Brentani uit de eerste twee romans nog
helemaal ingekapseld in hun eigen 'ziektes', wat bij de eerste leidt tot
zelfmoord en bij de tweede tot lijdzame berusting, Zeno Cosini neemt
afstand en beschouwt zijn kwalen en zijn meervoudige persoonlijkheid
met een steeds milder wordende humor als een rijk arsenaal aan creatieve
mogelijkheden. In de Bekentenissen getuigt hij expliciet van zijn opti-
misme, als hij denkt zijn rivaal en toekomstige zwager to kunnen ver-
pletteren met zijn erbarmelijke vioolspel:

Dat was geen verwaandheid, maar mijn gewone optimisme waarvan ik
mij nooit heb weten los to maken. Iedere onheilsdreiging slaat mij eerst
met radeloosheid, maar wordt spoedig verdrongen door het vaste vcr-
trouwen dat ik de ramp zal weten to voorkomen. 3)

En dat humorvolle optimisme is nog sterker aanwezig in Nieuwe Beken-
tenissen van Zeno, de vijf fragmenten die deel hadden moeten uitmaken
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van een nieuwe roman, die onvoltooid blijft omdat Svevo in 1928 bij een
auto-ongeluk om het leven komt. Ook nu weer heeft hij naast zijn vrouw
Augusta een vriendin, Felicita, en hij heeft geen enkele wroeging, want
het komt hem voor dat de beslissing om een minnares to nemen gelijk-
staat aan het binnenlopen van een apotheek. Felicita is een medicijn, net
als de vele nieuwe 'laatste sigaretten' die hij rookt, bij voorbeeld als hij
mee moet op jacht, terwijl hij niet eens kan schieten of als hij van de
dokter moet afvallen.
Deze ontwikkelingslijn naar de humor, naar het savoir vivre in de romans
en in het hele schrijverschap van Svevo is heel duidelijk gesignaleerd
door Montale als hij zegt dat Svevo in zijn hele leven eigenlijk maar een
roman heeft geschreven in drie hoofdstukken die je in zijn geheel moet
lezen, maar wel in de juiste volgorde.

Van een dergelijke ontwikkelingslijn is in het werk van Pirandello geen
sprake. Zijn oeuvre is eerder een kluwen, een soort Chinese puzzel, waar
met dezelfde elementen steeds nieuwe combinaties worden gemaakt, en
dat geldt zowel voor de thematiek als voor de personages. Van de drie-
enveertig toneelstukken is meer dan de helft inderdaad ontleend aan
eerder geschreven novellen, soms vagelijk maar soms ook vrijwel letter-
lijk, zoals in het geval van de eenacter De man met de bloem in zijn
mond, die op enkele komma's en punten na, volkomen identiek is aan de
novelle Met de dood op het lijf.
Deze sterke gelijkenis tussen novelle en toneelstuk getuigt van genre-
verschuivingen: geijkte criteria om een verhalende tekst van een toneel-
stuk to onderscheiden worden door Pirandello en zijn tijdgenoten niet
meer gehanteerd, en we zien dan ook dat zijn novellen door de vele
dialogen en monologen een specifiek toneelelement vertonen (enkele
novellen bestaan zelfs uitsluitend uit dialogen) terwijl de toneelstukken
een uitermate verhalend karakter hebben: er wordt niet gehandeld, maar
gediscussieerd. En die discussies gaan steeds over dezelfde existentiele
vragen: wat is schijn en wat is werkelijkheid? Wie is normaal en wie is
krankzinnig ? Wanneer ben ik mezelf en wanneer speel ik een rol?
De antwoorden op die vragen zijn heel pessimistisch: het onderscheid
tussen schijn en werkelijkheid is niet to maken, evenmin als dat tussen
normaal en krankzinnig, en ieder mens speelt onnoemelijk veel verschil-
lende rollen in zijn leven, waardoor hij eigenlijk nooit weet wie hij
eigenlijk is.
Al heel vroeg, in een brief uit 1894 aan zijn aanstaande vrouw, schrijft
Pirandello:
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In mij zijn als bet ware twee personen; een ken je er al en de andere
ken ik zelf niet eens goed. Ik besta nit een grote IK en een kleine ik:
deze twee heren zijn bijna altijd met elkaar in oorlog, de ene vindt de
andere vaak uiterst antipathiek. Eerstgenoemde is zwijgzaam en voort-
durend in gedachten verzonken, laatstgenoemde is een vlot prater, maakt
grapjes, lacht graag en laat anderen graag lachen. Ik ben altijd verdeeld
tussen deze twee personen. Nu eens heerst de een, dan weer de ander
(...) Welke van de twee zal jij bet meest beminnen, lieve Antonietta?14)

Ook de tijdsbeleving en daarmee de relatie tussen heden en verleden is
in Pirandello volstrekt anders dan in Svevo.
In tegenstelling tot Zeno Cosini, wiens vroegere ik lakoniek en vreedzaam
voortleeft naast zijn huidige ik, is bet pirandelliaanse personage een
gespleten persoonlijkheid, wiens heden is getraumatiseerd door bet ver-
leden. Bij Svevo wordt bet verleden als bet ware geadopteerd door bet
heden. Bij Pirandello daarentegen zijn heden en verleden twee werkelijk-
heden die botsen en leiden tot schizofrenie, tot een grotesk rollenspel of
tot een totaal verlies van identiteit. Het pirandelliaanse personage hoeft
niet op zoek to gaan naar bet verleden, want bet verleden dringt zich aan
hem op, heeft hem in zijn greep en richt hem to gronde.

In een van de bekendste novellen, De tragedie van een personage (1911)
probeert de hoofdpersoon, ene dokter Fileno, to ontkomen uit deze wurg-
greep van bet verleden. Hij vertoont zich op bet spreekuur van een
auteur die personages zoekt met de vraag geplaatst to worden in een
roman als uitvinder van de zogenoemde 'filosofie van de verte'. Deze
filosofie werkt als een omgekeerde verrekijker, waardoor alle problemen
uit bet verleden in plaats van groter gemaakt en dichterbij gehaald, juist
worden verkleind en zo ver worden teruggeplaatst in de tijd, dat ze geen
enkele invloed meer uitoefenen op bet heden. De auteur gelooft echter
niet in de werking van deze filosofie, vooral omdat hij ziet dat dokter
Fileno zijn theorie niet op zichzelf weet toe to passen, en hij weigert hem
dan ook een plaats in zijn werk.

Ook Mattia Pascal uit de reeds genoemde roman van Pirandello probeert
zijn verleden en zijn vroegere ik van zich of to schudden, wanneer hij in
de krant bet bericht leest van zijn eigen dood: hij grijpt de vergissing
met beide handen aan en probeert ver van zijn geboortedorp een nieuw
leven to leiden met een nieuwe naam: Adriano Meis. Al gauw beseft hij
echter dat hij, zonder wettige papieren, geen kant op kan: hij wordt
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verliefd en kan niet trouwen, hij wordt bestolen en kan de dader niet
aangeven, hij wordt publiekelijk beledigd en kan niet duelleren.
Adriano Meis is met andere woorden niet in staat zijn vroegere ik, Mattia
Pascal uit to schakelen, dus schakelt hij zich zelf uit en keert in zijn
oorspronkelijke hoedanigheid terug naar zijn geboortedorp. Hier blijkt
echter dat zijn vrouw inmiddels hertrouwd is en dat hijzelf, als Mattia
Pascal, op het kerkhof ligt. Er rest hem niets anders dan zijn eigen graf
to bezoeken en als wijlen Mattia Pascal zijn autobiografie to schrijven,
daarmee gehoor gevend aan Pirandello's reeds geciteerde stelregel: Het
leven wordt geleefd of geschreven.

Niet anders is het drama van Zes personages op zoek naar een auteur, het
toneelstuk dat in 1921 werd geschreven en Pirandello al spoedig wereld-
faam bezorgde. Ook de zes personages zijn voor goed verankerd aan hun
verleden dat, vooral voor de vader en de stiefdochter beheerst wordt door
slechts een enkele traumatische gebeurtenis: hun nauwelijks verijdelde
incestueuze relatie, die ze willen verdringen maar waarmee ze voorgoed
zijn gebrandmerkt
In het'Voorwoord' uit 1925 beschrijft Pirandello dat hij de geschiedenis
van deze personages - een ingewikkeld triviaal familiedrama - als zoda-
nig heeft geweigerd, maar dat hij de personages zelf niet weigert. Hij
heeft ze op zoek gestuurd naar een regisseur die hun geschiedenis wel
wil realiseren, en juist die zoektocht, die poging, die tot uiting komt in
de heftige discussies op het toneel tussen de zes personages en de regis-
seur en zijn acteurs, vormt de kern van het stuk. Het familieverhaal op
zich, in zijn chronologisch verloop, interesseert Pirandello niet, maar
wel de vaak tegenstrijdige visies van de personages op dat verhaal en
vooral ook het proces van verdringing-herinnering van het verleden,
waarmee Pirandello, en zeker niet alleen in dit stuk, waarschijnlijk veel
'freudiaanser' is dan Svevo.
Zes personages op zoek naar een auteur is een goed voorbeeld van episch,
analytisch toneel, waarin net als bi j Maeterlinck en Strindberg het thema
van de vervreemding een centrale plaats inneemt: personages die praten
zonder elkaar to begrijpen of, sterker nog, zonder naar elkaar to luis-
teren, zodat de dialoog tenslotte verandert in een monoloog. En wanneer
we het essay bekijken dat Bertolt Brecht in 1931 schrijft over Aufstieg
and Fall der Stadt Mahagony, waarin hij een vergelijking trekt tussen
het dramatische en het epische theater, dan blijkt dat het toneelwerk van
Pirandello model zou kunnen staan voor de laatste categorie: episch in die
zin dat de handeling is vervangen door het verhaal, de 'held' door de
'filosoof , de mens die het weet door de mens die zoekt.
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Uit 1922 is het toneelstuk Hendrik IV, waarin de hoofdfiguur bij het
opgaan van het doek al jaren voor krankzinnig doorgaat en zelf ook al
jaren de hem opgedrongen rol van krankzinnige meespeelt. Twintig jaar
ervoor valt hij, tijdens een gemaskerde jachtpartij, waar hij gekleed is
als de Duitse keizer Hendrik de IV, van zijn paard, raakt bewusteloos en
meent als hij weer bij komt echt Hendrik IV to zijn. Hij betrekt een
kasteel en voorziet zich van een hofhouding. Als hij na twaalf jaar zijn
verstand terug krijgt, merkt hij echter dat zijn leven voorgoed bepaald
wordt door die ene gebeurtenis uit het verleden: voor iedereen is hij
krankzinnig, dus besluit hij dat ook voor zichzelf to zijn en volhardt hij
in de rol van keizer. En als hij op het eind van het stuk, tijdens een
familie-reunie, plotseling zijn rivaal in de liefde van twintig jaar geleden
neersteekt, stapt hij daarmee heel bewust even uit zijn rol, maar beseft
hij tevens dat hij nu, wil hij tenminste uit handen van justitie blijven,
voor altijd gedoemd is krankzinnig to blijven.

Rollenspel is de titel van een ander bekend toneelstuk van Pirandello,
waarin Leone Gala de minnaar van zijn vrouw ertoe dwingt de rol van
echtgenoot, die hij al jaren speelt, ook to blijven vervullen als de vrouw
is lastiggevallen door een man en er dus geduelleerd moet worden; een
duel waarbij deze 'echtgenoot' om het leven komt.
In het laatstgenoemde stuk neemt de verankering aan het verleden en de
daaruit voortvloeiende opgedrongen rol de vorm aan van een luguber-
grotesk spel met de menselijke identiteit, dat soms absurde proporties
aanneemt. Bij voorbeeld in het stuk Mevrouw Morli, een en twee uit 1920,
waar Evelina Morli gelijktijdig twee verschillende rollen speelt, de ene
ten opzichte van haar echtgenoot onder de naam Eva, de andere ten op-
zichte van haar minnaar onder de naam Lina. Het groteske ligt in het
feit dat de relatie met haar minnaar, met wie ze al heel lang samenwoont,
alle tekenen vertoont van een saai en sleets huwelijk, terwijl ze bij haar
echtgenoot, die ze zo nu en dan bezoekt, de opwinding en passie vindt
van een pas ontloken liefde. Wanneer ze op een keer, na zo'n bezoek naar
'huis' terugkeert, is haar substituut-echtgenoot dan ook zeer verontwaar-
digd dat ze de nacht in het huis van haar man heeft doorgebracht:

En denk je niet aan het schandaal, nu? Je kan er zeker van zijn dat
iedereen nu (...) Je reputatie staat op het spel (...) onder hetzelfde dak
! (...) ik heb me nooit je minnaar gevoeld ! Daar heb ik altijd mijn best
voor gedaan !

waarop Evelina rustig antwoordt
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O, maar als echtgenoot kan je ook content en tevreden zijn, want ik
verzeker je dat ik voor jou al mijn plichten als echtgenote heb bewaard,
en hier ben W'5)

De gespleten persoonlijkheid en de dubbele naam van Evelina vinden een
nog sterkere pendant in het stuk Zoals eerst, beter dan eerst, waarin een
vrouw voorkomt met wel liefst drie verschillende namen al naar gelang
de drie verschillende rollen die ze heeft to vervullen. Fulvia Gelli,
echtgenote van Silvio Gelli, verlaat haar man om met haar minnaar to
gaan samenwonen onder de naam Flora. Wanneer ze na jaren terugkeert
moet ze voor haar dochtertje Livia, die baby was toen ze vertrok en aan
wie is verteld dat haar moeder dood is, de rol van stiefmoeder spelen
onder de naam Francesca. En wanneer ze tenslotte uit haar rol stapt om
echt zichzelf to kunnen zijn, wordt ze door de anderen niet langer geac-
cepteerd: ze heeft haar identiteit verloren omdat het verleden haar voor
altijd drie maskers heeft opgezet. Dit drama wordt duidelijk onder woor-
den gebracht door de mysterieuze vrouw die in de laatste scene van het
stuk Zo is het (als het zo is) het toneel opkomt en daar door het ene
personage wordt omhelsd als Lina, terwijl het andere haar Giulia noemt.
Hierop beaamt ze haar dubbelrol: de ene identiteit is voor haar moeder,
de andere voor haar echtgenoot, maar voor zichzelf is ze niemand.

De woorden van deze vrouw preluderen duidelijk op de titel van
Pirandello's belangrijkste roman Iemand, niemand en honderdduizend uit
1925. In dit boek, dat gezien kan worden als de summa van Pirandello's
poetica en vooral van zijn pessimistische levensfilosofie en waaraan de
auteur meer dan vijftien jaar werkt, wordt het personage Vitangelo
Moscarda er op een dag door zijn vrouw op geattendeerd dat zijn neus
een beetje scheef staat. Voor Vitangelo, die zichzelf altijd als een knappe
man met een kaarsrechte neus had gezien, betekent deze onbenullige
opmerking de desintegratie van zijn persoonlijkheid. Deze valt nu name-
lijk uiteen in honderdduizend brokstukjes, al naar gelang de honderd-
duizend verschillende indrukken die hij op anderen kan waken. Voor
zichzelf is Vitangelo daardoor niemand meer. Hij last zich opnemen in
een gesticht, niet om tot zichzelf to komen, maar juist om zichzelf to
verliezen, uit to wissen, zonder naam en zonder herinnering:

Geen enkele naam. Geen enkele herinnering vandaag aan de naam van
gisteren; en morgen aan de naam van vandaag (...) ik sterf ieder
ogenblik, ik, en word herboren, opnieuw, en zonder herinneringen.l6)
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Deze woorden van Vitangelo zijn bijna letterlijk terug to vinden in de
laatste wilsbeschikking van Pirandello zelf:

Verbrand me en laat wat van mij rest onmiddellijk verstrooien; want
nets, zelfs geen as, mag er van mij overblijven. Doch als dit niet
mogelijk is, laat dan de urn naar Sicilie brengen en in een ruwe steen
plaatsen in het land van Agrigento, waar ik werd geboren.")

En dit laatste gebeurt als Pirandello op 10 december 1936 in Rome
overlijdt.

Vitangelo Moscarda en Zeno Cosini zijn tijdgenoten en in zekere zin ook
geestverwanten: beiden komen ze uit een niet onbemiddeld milieu, en
beiden zijn ze zakenmensen die totaal ongeschikt zijn voor het zaken-
leven. Beiden houden ze zich vooral bezig met introspectie en zelfanalyse,
maar daarmee houdt de vergelijking op. Want Zeno weet met humor en
ironie profijt to trekken uit die analyse, terwijl Vitangelo's lucide
krankzinnigheid tot zelfdestructie leidt.
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A. Blok
A. Wijzenbroek-Zoethout

Ich lebe grad, da das Jahrhundert geht.
Man fiihlt den Wind von einem grossen Blatt,
das Gott and du and ich beschrieben hat
and das sich hoch in fremden Handen dreht.

Man fiihlt den Glanz von einem neuen Seite,
auf der noch Alles werden kann.

Die stifle Krafte priifen ihre Breite
and sehn einander dunkel an.

R.M. Rilke (uit: Das Stundenbuch, 1899)

De Twaalf

I

Zwarte avond.
Sneeuw en koude.
Winden gieren.
Geen mens die zich kan staande houden.
Winden gieren
Over Gods ganse wereld.

Een felle windstoot jaagt
De witte sneeuw omhoog.
En legt een harde laag
Van ijs en gladheid bloot.

En elke voetganger
Glijdt uit - de arme stakker!
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Van gebouw tot gebouw
Hangt een touw.
Aan het touw een plakaat:

"Alle Macht aan de Constituerende Raad!"
Een bevend oudje kijkt en huilt,
Ze kan maar niet vatten wat dat beduidt:
Waartoe zo'n plakaat,
Zo'n geweldig stuk linnen?
Hoeveel voetlappen gaan daar niet uit voor de kind'ren -
Nu lopen ze barrevoets en halfnaakt ...

Het oudje waggelt als een kip
Met moeite van een sneeuwhoop af.
- Ach, Moeder Gods, Beschermster, ach!
De Roden jaren een mens in 't graf!

De wind is schraal
En de vorst vol venijn.

Een boerzjoei op het plein
Stopt z'n neus in zijn sjaal.

Wie is die langgelokte vent?
Hij zegt gesmoord: - Verradersbent!
Het vaderland gaat naar de haaien!

't Is zeker een poeet,
Een verzendraaier ...

Daar heb je ook hem met zijn lange gewaad -
Daarginds, bij die sneeuwhoop ...
Wat zet je vandaag een droevig gelaat,
Kameraad poop!

Weet je nog, in vroeger tijd,
Hoe je buikje vrolijk danste
En met een groot kruis er op
Voor een ieders ogen glansde?
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Daar komt een juffertje in bont.
Ze zegt, tot haar vriendin gewend:
- Wat hebben we gehuild, gehuild ...

Plots glijdt ze uit
En - bons! - ligt ze op de grond!

Au, au!
Help 'r overeind, gauw!

De wind is wild,
De loze blaag.
Hij wervelt onder alle rokken
En maait een ieder van de sokken.
Hij grijpt een scheurt en rukt omlaag
Een groot plakaat:

"Alle Macht aan de Constituerende Raad!" ...
En speelt met conversatiebrokken.
... Ook wij hebben raad gehouden ...
... In dat gebouw daar ...
... We hebben gewikt
En hebben beschikt:
Vijfentwintig vragen wij per nacht en tien per keer
... Voor minder doen wij het niet meer ...

... Ga je mee? ...

Het is al laat
En stil de straat.
Alleen een zwerver
Strompelt voort
En winden gieren ...

Hela, stakker!
Kom maar hier,
Dan krijg je 'n smakkerd ...

Geef brood!
En dan?
Loop heen man!

De lucht is zwart, inktzwart.
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En woede, zware woede
Brandt in het hart ...

Zwarte woede, heilige woede ...

Kameraad!
Wees op je hoede!

II

De sneeuw stuift op, de winden gieren,
Terwijl twaalf man voorbij marcheren.

Zwart zijn de riemen der geweren.
Rondom hen: knetterende vuren ...

'n Sigaar in hun mond, hun pet gekreukt -
Alleen de ruitenaas ontbreekt!

Vrijheid, vrijheid, ja -
Maar zonder kruis!

Tra-to-ta!

't Is koud, kameraden, verduiveld koud!

- En Wanjka zit met Katja in een cafe ...
- Ze draagt haar roebels in haar kousen mee!

- Wanjoesjka zelf is nu een plutocraat ...
- Hi j was bi j ons, nu is hi j een soldaat!

- Pas op je tellen, Wanjka, gluiper!
Blijf van mijn meid af, hondse onderkruiper!

Vrijheid, vrijheid, ja -
Maar zonder kruis!
Katja is met Wanjka bezig -
Waarmee, waarmee is zij bezig?

Tra-ta-ta!

78



Rondom hen: knetterende vuren,
Zwart zijn de riemen der geweren.

Uw pas zij revolutionnair!
De taaie vijand is niet ver!

Komaan, kameraad, pak vast je geweer!
We paffen het Heilige Rusland neer -

Het stoere land,
Het boerenland
Met zijn dikke achterkant!

Ja, ja, maar zonder kruis!

III

Hoe vrolijk gingen onze jongens
In de rode gard' marcheren,
In de rode gard' marcheren -
Dood en duivel to trotseren!

O bitter en toch zoet bestaan,
Wonderlijk levenslot!
Je draagt een Oostenrijks geweer,
Je mantel is een vod!

We gaan de fijne burgerheren
Eens op een wereldbrand tracteren,
Een wereldbrand laait in ons bloed -
Bescherm ons, Heer, voor overmoed!

IV

Sneeuw stuift op, de voerman schreeuwt -
Wanjka en Katja in een slee,
Electrische lantaarns

Flikk'ren aan de dissel ...
Ach, ach, wat een pret ...
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In de jas van een soldaat
Met een imbeciel gelaat
Draait hij almaar aan zijn snor,

Almaar door
En lacht zich schor ...

Die Wanjka - 'n vent van zessen klaar!
Die Wanjka - wat een redenaar!

Hi j kust het domme gansje
En zit to sjansen ...

Zij buigt naar achter het gezicht,
Haar tanden blinken in het licht ...

Ach, Katinka, m'n lieve meid
Met je leuke snuit ...

V

Daar bij je hals die snede, Katja,
Die is maar nauweli j ks geheeld.
Daar bij je borst dat teken, Katja,
Dat heeft verdomd geen haar gescheeld!

Hopsa, meisje, dans wat voor!
Je hebt charmante benen, hoor!

Je hebt met kant geparadeerd -
Paradeer maar, paradeer!
Met officieren gehoereerd -

Ja hoereer maar, ja hoereer!

Hopsa, meisje, hoereer maar fijn!
Mijn hart doet plotseling zo'n pijn!

Zeg, weet je nog die hoge piet
Hoe ik die met mijn mes doorboorde ...
Of weet je 't niet meer, stuk verdriet?
Je bent wel erg kort van memorie!

I
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Hopsa, meisje, denk er aan
En laten we naar bed toe gaan!

Je kleedde je in zij en taf
En vrat je ziek aan chocolade,
Je gaf je met cadetten of -
En nu verkeer je met soldaten!

Hopsa meisje, zondig maar,
Dan wordt je hart vast minder zwaar!

VI

Weer suist, in wolken sneeuw gehuld,
De slee voorbij - de voerman brult ...

Halt! Sta! Andrjoecha, help, komaan!
Petroecha, val van achter aan!

Trat-taratat- tat- tat- tat- tat!

Het sneeuwstof stuift een ieder nat! ...

De slee is er vandoor gegaan ...
Een tweede salvo! Span de haan! ...

Trat-taratat! Zo zul je leren
Met andermans meid to flaneren!

Hij is ontsnapt! Wacht maar, ik zal je
Toch nog wel krijgen, vuil canaille!

Maar waar is Katja? Zij is dood!
Een kogel ging haar door het hoofd!

Geen boe of ba ... Ze Iigt stil in
De sneeuw, het aas! - Wel, nu je zin?

Uw pas zij revolutionnair!
De taaie vijand is niet ver!
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VII

En twaalf man marcheren weer,
Om de schouder het geweer.
Slechts de moord'naar van zopas
Ziet zo wit en bleek als was ...

Almaar sneller, sneller ijlt hij
Door de stille straten voort,
Op het punt om to bezwijmen,
Door zijn halsdoek half gesmoord.

- Kameraad, wat kijk je somber!
- Kerel, waarom zing je niet?
- Petjka, lach toch voor den donder!
Heb je om Katja soms verdriet?

- Ach, mijn vrinden, beste makkers,
Ik ben dol op haar geweest ...
Vele hete, dronken nachten
Vierden wij ons liefdesfeest ...

Om de gloed, de schaamteloze,
Van haar donk're ogenpracht,
Om een vlekje, rood als rozen,
Op haar rechter schouder, bracht,
Dwaas die 'k was en zinneloze,
Ik haar om het leven ... ach!

- Man, lig niet to jeremieren,
Je stelt je als een vrouwmens aan!
- Je ziel het binnenst buiten keren
Is geen kwarweitje voor een man.
- Je moet jezelf beheersen leven!
- Kom, kop omhoog! Veeg weg die traan!
- De tijden zijn er nu niet naar
Je to vertroet'len als een kind!
We dragen zelf een last die zwaar
Is als de jouwe, beste vrind!

Petroecha luistert naar hun woorden
En houdt zijn snelle schreden in ...
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Hij is weer hard en fier geworden
En fluit alweer een deuntje ...

Geweest is geweest -
Komaan, kameraden, we vieren feest!

We breken alle kelders open
En gaan een macht'ge heibel schoppen!

Sluit goed de deuren van uw woning -
De hongerlijer is nu koning!

VIII

O bitter, bitter lot!
Trieste, dodelijke
Triestigheid!

Mijn leven sjouw ik
Voort ja voort ...

Mijn kruintje krauw ik
Jaar na jaar ...

Mijn pitjes kauw ik ...
Door ja door ...

Mijn mesje hou ik
Klaar ja klaar! ...

Stuift weg, boerzjoeis, naar links en rechts als mussen!
Bloed - daar lust 't mij naar,

Voor 'n lieve snoet,
Voor 'n donker ogenpaar ...

Wees hare ziel genadig, Heer ...

- Verrek!
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IX

Het stadsrumoer is nu bedaard,
Stil is de toren aan de Newa,
En geen politie meer op straat -
We vieren feest, oak zonder wodka!

Op 't lege plein staat de boerzjoei,
Z'n neus diep in zijn kraag gestoken,
Naast hem een hond, verkleumd en moe,
Van honger in elkaar gedoken,

Hi j staat daar als een vraag, verstomd,
En achter hem staat heel de oude
Wereld, als die schurftige hond,
Met ingetrokken staart van koude,

x

Steeds onguurder wordt het weer,
Wat een weer toch, wat een weer!
Op een afstand van vier passen
Zie je elkander al niet meer!

Sneeuw waait op in trechtervorm,
Sneeuwen zuilen draait de storm ...

- Christus, wat een hondeweer!
- Petjka, ga niet zo to keer!
Waarvoor hebben al die gouden
Heiligbeelden je behouden?
Kom eens tot bezinning, ga
Wat je doet eens eerlijk na -
Zijn je handen niet vol bloed,
Daar je om Katja treuren moet?

Uw pas zij revolutionnair!
De taaie vijand is niet ver!

Vooruit ten gevecht
Voor vrijheid en recht!
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XI

... Zo marcheren, zonder zegen,
De twaalf man voorbij,
Elke daad genegen,
Zonder medelij ...

Hun geweren gericht op een
Vijand die zich steeds verschuilt ...
Op de diepe donk're sloppen,
Waar alleen de sneeuwstorm huilt ...
Op de donzige sneeuwhopen,
Waar je laars in steken blijft ...

Roder dan vlammen
Brandt de vaan.

Daar komen de mannen
Dreunend aan.

De vijand staat,
Ontwaakt, paraat ...

De sneeuwstorm woedt met volle kracht
Dag en nacht,
Dag en nacht ...

Vooruit, ten gevecht
Voor vrijheid en recht!

XII

Zo gaan zij voort met vaste tred ...
- Wie houdt zich daar schuil! Komt er uit!
Het is de wind slechts, die in het
Vooruitgedragen vaandel fluit ...

Daar ligt de sneeuw in dichte hopen.
- Wie is daar? Kom to voorschijn, man!
Maar slechts een hood, vuil en verlopen,
Hinkt hongerig achter hen aan ...

85



- Maak dat je wegkomt, smerig beest!
Ik sla je neer! Ha, doet het pijn?
Zo sla ik al wat is geweest
Gelijk met jou straks kort en klein!

... Het laat zijn tanden zien, het beest,
En klemt de staart tussen de poten -
Het dakloze, verkleumde beest ...
- Wie is daar langs ons heen geschoten?

- Wie zwaait daar met een rode vlag?
- O, die vervloekte duisternis!
- Wie loopt daar schichtig, op een draf,
Zich schuilhoudend in elke nis?

- Je kunt je beter overgeven,
Want ons ontsnappen zul je niet!
- Hoor, kameraad, 't gaat om je leven,
Dus kom to voorschijn of ik schiet!

Tarat-tat-tat! En het geratel
Rolt weer terug met hol gerucht
En slechts het schelle stormgeschater
Giert door de koude winterlucht ...

Tarat-tat-tat!
Tarat-tat-tat! ...

... En verder dreunt hun machtig gaan -
't Mormel hinkt er achteraan.
Voor hen uit - met bloed'ge vaan,
Blik-ontrukt door 't nacht'lijk uur,
Veilig in het moordend vuur,
In een luchtig, onaards zweven,
Door een parelglans omgeven,
Met een witte rozenkroon -
Voor hen uit - Gods eigen Zoon.

Vertaling: Paul Rodenko
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Het gedicht van Rainer Maria Rilke gaat over de eeuwwende. Het
beeld dat hij hiervoor kiest, is dat van een groot boek waarin de
nieuwe eeuw een nog onbeschreven bladzijde vormt: "auf der noch
Alles werden kann".

Het gedicht De Twaalf van Aleksandr Blok is een stukje van wat er op
die nieuwe bladzijde geschreven wordt. Het lijkt wet de exacte uitwer-
king van Rilke's "die stille Krafte prufen ihre Breite/und sehn einander
dunkel an. Twee stille krachten meten zich met elkaar in het gedicht
De Twaalf. Dat zijn: de oude wereld, het tsaristische Rusland en de
nieuwe wereld, het revolutionnaire Rusland. Ik heb het gedicht De
Twaalf gekozen omdat het in letterlijke zin een eeuwwende-gedicht is.
Literair-cultureel gezien begint de 20ste eeuw immers na de eerste
wereldoorlog.

Aleksandr Blok (1880-1921)

Blok's vader was een arts van Duitse afkomst; zijn moeder was van
Russische adel. Hij groeit op in een uiterst gecultiveerd milieu en het
is dan ook geen wonder dat hij dichter wordt. Op vierentwintigjarige
leeftijd publiceert hij zijn eerste bundel: De gedichten over de schone
dame [Stichi o prekrasnoj dame, 19041. Zijn collega-dichters, de jonge
symbolisten in Moskou en Petersburg zijn onmiddellijk laaiend
enthousiast over zijn verzen, die nog in de traditionele versvorm gego-
ten waren, maar die met hun symbolistische thematiek tot het beste
behoren van wat er aan symbolistische gedichten geschreven is. Blok's
symbolen verwijzen naar de "schone Dame", een onvergelijkelijk
schoon, onbereikbaar en goddelijk ideaal. Haar goddelijkheid is aan-
vankelijk een heilige wijsheid die hij aanbiddend vereert zoals in het
volgende gedicht uit 1901.

Ik voorvoel Je. De jaren verstrijken -
Steeds met hetzelfde uiterlijk voorvoel ik je

De hele horizon staat in brand - het is ondragelijk helder
En ik wacht zwijgend - treurend en beminnend

De hele horizon staat in brand, en de verschijning is nabij
Maar ik ben bang: dat je je uiterlijk zult veranderen,

87



en brutale minachting zult opwekken,
omdat je de vertrouwde gelaatstrekken tenslotte hebt
verwisseld

O, hoe zal ik dan vallen - zo bitter, zo laag,
omdat ik die dodelijke dromen niet kan overwinnen!

Wat is de horizon helder! En het stralen is nabij.
Maar ik ben bang: dat je je uiterlijk zult veranderen.

(A. Blok, uit: Stichi o Prekrasnoj Dame, 1901;
vertaling: A. Wijzenbroek-Zoethout)

Het is niet echt duidelijk wie of wat de Ik-figuur in dit gedicht in
aanbiddende afwachting vereert. Zijn vage verwijzingen naar het
voorwerp van zijn voorgevoelens scheppen een sfeer van harts-
tochtelijke afwachting die de lezer in staat is to delen met de dichter.

Later wordt haar goddelijkheid een combinatie van aardse zondigheid
en hemelse onschuld tegen de achtergrond van de wereldstad. Dit
nieuwe element in Blok's thematiek komt door zijn vriendschap met de
dichter Valerij Brjusov (1873-1924), de Russische variant van een
poke maudit. Brjusov onderzocht intensief het zondige en experimen-
teerde met uiteenlopende strategieen om het bewustzijn to verruimen
en to vernauwen. De stad wordt Blok nu bewust als verzamelplaats van
proletariaat, prostitutie en heroisme. Zijn van de wereld afgewende
blik keert zich naar die stadswereld en hij haat wat hij ziet:

Nacht, straat, lantaarn, apotheek,
betekenisloos en dof licht
Al leef je nog een kwart eeuw -
Het zal altijd zo blijven. Er is geen uitweg

Je zult sterven - je zult opnieuw beginnen,
En alles zal zich herhalen, als vanouds:
nacht, ijsribbels op het kanaal,
apotheek, straat, lantaarn.

(A. Blok, uit: Strasnyj mir, 1909-1916
[vreselijke wereld, 1912];
vertaling: A. Wijzenbroek-Zoethout)
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Zijn fraaie metrische verzen worden met hartstochtelijke en woedende
kreten uit elkaar gescheurd. Zijn gedichten krijgen een vrije versvorm.
Het ideaal schone krijgt een afkeeroproepend complement. Zijn vroe-
gere idealen laat hij echter niet volledig vallen. Zijn verlangen naar
het schone blijft ongeschonden maar er valt een zware slagschaduw
overheen, de schaduw van al het aardse en niet-schone waarmee hij
dagelijks geconfronteerd wordt. Blok is een mooi voorbeeld van een
dichtersgeest waarin idealisme en realisme tot een treffen komen: hij
ontkent het lelijke, het slechte niet, maar hij verloochent het schone,
het heilige ook niet.

Met deze tweedeling in zijn denkwereld beschrijft hij de revolutie en
geeft hij bij deze beschrijving een interpretatie ervan. Hij kiest hier-
voor het moment waarop de revolutionairen nog niet gewonnen heb-
ben. De oude wereld, het oude Rusland wankelt maar is nog niet
gevallen. Twee krachten meten zich met elkaar in het gedicht De
Twaalf, een van zijn laatste gedichten (1918).

Samenvatting van De Twaalf

Een serie van twaalf fragmentarisch aandoende strofen met een of en
toe opkomend marstempo. Snel geschetste beelden wisselen elkaar af:
Strofe I: de beschrijving van het decor: de stad, 's nachts in de
ijskoude wind. Af en toe licht er iets op in die duisternis: een plakkaat
met een leuze, een oud vrouwtje, een dichter, een pope, twee vrien-
dinnen, flarden van gesprekken. Het doet aan de schilderijen van
Breitner denken.
Strofe II: de introductie van de hoofdrolspelers: twaalf gardisten van de
Rode Garde, en de introductie van de liefdesgeschiedenis van een van
hen: Katja gaat nu met Wanjka, een ex-lid van de Rode Garde, die
overgelopen is naar de vijand. Dreigementen aan de wankelende ge-
vestigde orde begeleiden hun duistere marcheren.
Strofe III: lijkt het meest op een partizanenlied, een lied dat hun mars
begeleidt, weer vol dreigementen.
Strofe IV: een close-up van de overspelige Katja met Wanjka in hun
luxe slede (in het Russisch staat er rijtuig). De point-of-view is die
van haar ex-minnaar, de marcherende roodgardist.
Strofe V: speelt zich geheel in het hoofd van de jaloerse ex-minnaar
af. De herinneringen aan zijn wat ruige liefdesrelatie wisselen of met
vage dreigementen aan Katja's adres.
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Strofe VI: in het midden van het gedicht wordt Katja vermoord. De
jaloerse Rood-Gardist kan zich niet langer beheersen en zet zijn
kameraden aan om op verrader Wanjka to schieten. Wanjka ontkomt,
maar Katja wordt dodelijk getroffen. Ze marcheren krachtig verder.
Strofe VII: ze marcheren verder, maar Petroecha (Petjka) zoals Katja's
ex-minnaar blijkt to heten, wordt verscheurd door verdriet om Katja's
dood. Hij vertelt zijn kameraden hoe verliefd hij was. Zijn kameraden
wijzen hem terecht: we hebben het at moeilijk genoeg. Er is geen tijd
voor prive-gevoelens. Petroecha's verdriet gaat op in revolutionaire
woede.
Strofe VIII: close-up van Petroecha. Zijn verdriet wil hij compenseren
met revolutionaire daden, maar toch vraagt hij God om. Katja's ziele-
heil.
Strofe IX: lijkt weer een beetje op een lied waarin de omgeving op-
nieuw wordt opgeroepen. De stad is stil geworden. Het blijkt Peters-
burg to zijn (Neva). Een eenzame burger met een hond staat daar als
symbool van de oude wereld.
Strofe X: sneeuwstorm en dan sluit deze strofe aan bij VIII. Petroecha
wordt vermanend toegesproken: de kerk heeft nooit iets voor je ge-
daan, je bent een moordenaar, alleen een nieuwe toekomst kan je red-
den. Arbeiders op ten strijde!
Strofe XI: een totaalopname van de twaalf revolutionairen met hun
rode vlag in de sneeuwstorm. Hun mars wordt begeleid door revolutio-
naire leuzen.
Strofe XII: ze marcheren verder, zien eerst de rode vlag voor een ver-
dacht persoon aan, dan een verkleumde en verhongerde hond en ten-
slotte zien ze een mistige figuur voor zich uitlopen met een rode vlag.
Ze roepen dreigementen, ze schieten, maar slechts de echo antwoordt.
Ze marcheren: achter hen die hond, voor hen uit, nauwelijks zichtbaar
in de sneeuwstorm, onkwetsbaar, met een bloedrode vlag, met een
lichtzwevende tred in een warreling van sneeuwparelen, met een witte
rozenkroon, loopt voor hen uit Isus Christos (zoals er in het Russisch
staat).

Vanuit onze tijd gezien denken we meteen: dat kan helemaal niet, dat
nemen de communisten nooit. Zo'n synthese tussen het oude en het
nieuwe, Christus als revolutionair is ondenkbaar. En omdat dat on-
denkbaar is, is dit zo'n mooi en indrukwekkend gedicht. Twee ti jden
botsen hier op elkaar.
Twee eeuwen ontmoeten elkaar hier en een gedicht lang lijkt een ver-
zoening tussen deze twee vijandige elementen mogelijk. Een verzoe-
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ning tussen idealisme en realisme, tussen de Christelijke idealen, dat
wat er goed was aan de oude wereld en dat wat er goed is aan de revo-
lutie: het bevrijden van het onderdrukte en uitgebuite volk.
Maar het is ook een botsing tussen wat er slecht was aan de oude
wereld: materialisme en egoisme en wat er slecht is aan revolutie:
moord en doodslag.
Al deze elementen zijn even sterk vertegenwoordigd in De Twaalf.

Hoe?

Twee werelden botsen frontaal op elkaar in De Twaalf. Hoe? In de
eerste plaats botsen, kruisen en synthetiseren het heilige en zondige
voortdurend in dit gedicht. Dat begint al bij de titel. Die twaalf ver-
wijst traditioneel gezien naar de twaalf apostelen, maar als we dan met
deze twaalf revolutionairen geconfronteerd worden, dan verwijst dat
getal voor een Rus naar De Twaalf Rovers uit een bekend sprookje van
de dichter Nekrasov (1821-1878).

God en ook Maria worden voortdurend aangeroepen (als iemand in
moeilijkheden komt omdat hij bijna omvalt of wanneer liefdesverdriet
to ondragelijk wordt, of wanneer zij de zege voor hun revolutie
vragen).

De pope loopt met een kruis op zijn goedgevulde buik. In het Russisch
rijmt dat kruis via binnenrijm op die buik op toch wel schokkende
wijze. De contradictie die er in het nude Rusland heerste tussen de
christelijke idealen en een volgegeten priesterdom krijgt in deze figuur
gestalte. Hiermee botst frontaal in strofe II de revolutionaire kreet
"Vrijheid, vrijheid, ja - maar zonder kruis!". Het kruis dat de rood-
gardisten hier verwerpen heeft niets meer met Christus en alles met
materialisme to maken. Vandaar dat de twaalf in strofe II het "Heilige
Rusland willen neerpaf fen". Hun dreigementen gaan door gecombi-
neerd met "Bescherm ons, Heer, voor overmoed" (Strofe 111).
Een interessant onderdeel in de botsing tussen zonde en heiligheid
vormt het liefdesdrama middenin het gedicht. Katja sterft voor haar
zonden, inplaats van de verrader Wanjka die de revolutie in de steek
heeft gelaten. Haar zondigheid wordt in krachtige bewoordingen uit-
eengezet (Strofe V en VI).
Dan ineens, ook in strofe V en VI, komen we voor het eerst enkele
namen van de twaalf roodgardisten tegen, to weten: Adrjoecha en
Petroecha. Beide namen komen overeen met die van de apostelen.
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De moord, een hoofdzonde, geeft Petroecha de religieuze behoefte om
to biechten (strofe VII) en in strofe VIII vraagt hij God zelfs om het
zieleheil van zijn ex-geliefde. Dat lijkt ineens op christelijke naasten-
liefde.
In strofe X wordt Christus door Petjka aangeroepen, maar daarop volgt
een felle reactie van de kameraden: weer zo'n botsing tussen het zon-
dige en het heilige: "Waarvoor hebben al die gouden / heiligbeelden je
behoud en?".
"Zo marcheren, zonder zegen, de twaalf man voorbij" (strofe XI),
twaalf rovers dus, maar dan blijkt zonder dat zij dat zelf beseffen de
heilige Christus uit de oude wereld voorzien van een "bloedige vaan"
voor ze uit to lopen: twaalf apostelen van de revolutie dus.

In de tweede plaats botst de oude wereld op de nieuwe revolutionaire
wereld en valt om. De revolutionaire "zwarte woede" (I) is ook een
"heilige woede" (I): weer zo'n frontale botsing tussen het traditionele
benoemingsrepertoire van de oude christelijke wereld en de revolutie.
De revolutionairen ontvreemden het bijvoeglijke naamwoord "heilig"
aan de waarden uit het oude Rusland en geven er door die combinatie
met "zwart" en met "woede" een nieuwe betekenis aan.
Het voorkomen in strofe I van een oude vrouw, een bourgeois- schrij-
ver, kameraad pope, een juffrouw, een prostituee en een bedelaar
toont de lezer de betrokkenheid van alle lagen van de bevolking van de
oude wereld bij dit nieuwe revolutionaire gebeuren. De woordcom-
binatie "Kameraad poop" (I) is op zichzelf een botsing. Dat kan niet.
Een pope stond altijd boven de gelovigen en niet als kameraad ernaast.
De prostituee's hebben een vergadering gehad. Dit was in de oude
wereld ondenkbaar.
"'n Sigaar" (uit de oude wereld) in hun mond, hun pet" (uit de nieuwe
wereld) "gekreukt Alleen het ruitenaas" (uit de oude wereld) "ont-
breekt!" (II). Dat aas was het rugmerk van degenen die veroordeeld
waren in de oude wereld. Maar die oude wereld kan deze twaalf niet
meer aan: ze lopen vrij rond terwijl ze vroeger veroordeeld zouden
zijn.
In het liefdesdrama botsen de twee werelden echt. Katja koos voor de
oude wereld en bekoopt dit met haar leven. De oude wereld was een
luxe rijtuig(slede), geld, verraad en zonde. Haar ex-minnaar rekent
met die oude wereld, met "de fijne burgerheren" (III) af. Maar in
strofe VII is Petjka van een revolutionair een arme moordenaar gewor-
den die spijt heeft. Dat uit zich in strofe VIII: in "triesle, dodelijke
triestigheid". Het Russische woord luidt: "skuka". Dat betekent een

92



soort melancholische verveling en dat is een sleutelwoord uit de lite-
raire romantische traditie. Hiertegenover staan over het gehele gedicht
verspreid revolutionaire modewoorden. Deze dodelijke triestigheid
doet Petjka zijn eigen nietigheid beseffen (VIII) en verwijdert hem
tijdelijk van het grote revolutionaire doel. Maar zijn haat voor Wanjka
weet hij dan uit to breiden tot een Mat tegen de burgerij (de oude
wereld) in het algemeen en zo komt hij weer tot die heilige woede die
het uitgangspunt van hun handelen was. Zijn triestigheid eindigt met
de uitroep "Verrek" (in het Russisch "skucIrno-bah", vervelend).
Geen politie (IX) uit de oude wereld meer op straat. Een boerzjoei
(bourgeois) en een hongerige, schurftige hond, die beiden kleumend
stilstaan, representeren in strofe IX de oude wereld.
De mensen in dit gedicht zijn symbolen voor verschillende sociale
groepen. Zelfs die hond representeert de oude wereld. In strofe XII
verschijnt hij weer en werkt als anti-climax wanneer zij roepen: "Kom
tevoorschijn, man!" (XII). Zij willen hun woede koelen en zien daarom
in een onschuldige hond de schuldige, oude wereld. De hond reageert
hierop plotseling agressief, wordt een hongerige wolf en bevestigt
daarmee zijn symbolische waarde.
Het marcheren van de twaalf, het feit dat zij lopen, vormt door het
hele gedicht heen een tegenstelling met de omvallende of stilstaande,
dus machteloze representanten van de oude wereld, die in de gestalte
van de hongerige hond in de laatste strofe voorgoed achterblijft.
De apotheose van al deze tegenstellingen komt tenslotte in de verschij-
ning van Christus. Hij is de synthese tussen het oude, gesymboliseerd
door zijn witte rozenkroon en het nieuwe, een "bloed'ge vaan" (XII).

In de derde plaats botsen de kleuren met hun symbolische betekenis in
dit gedicht voortdurend op elkaar. Er zijn slechts drie kleuren: rood,
zwart en wit. Deze opzettelijke beperking maakt duidelijk dat deze
kleuren niet uitsluitend als uitbreidende bijvoeglijke naamwoorden
gebruikt worden.
"Zwarte avond. Sneeuw en koude." Zwart en wit begint het gedicht, de
oude goed-kwaad-tegenstelling. De hemel is zwart, de woede is zwart
(I), de geweerriemen zijn zwart (II), de vuren zijn rood (II), het
ruitenaas zou ook rood geweest zijn; de wereldbrand (111) is rood, de
garde is de rode garde (III), Wanjka's snor is zwart (IV), tanden zijn
wit, de snede in Katja's hals is rood; de sneeuw is aldoor wit (VI)
tegenover een zwarte hemel, zwarte bewelmende nacht, een rood vlek-
je, zwarte nacht (VII). "Bloed" (rood dus) - "daar lust 't mij naar"
(VIII). Dan in strofe XI "Roder dan vlammen/Brandt de vaan" en in
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XII tenslotte het vooruit gedragen vaandel een "bloedge vaan" gecom-
bineerd met een "witte rozenkroon", met een parelglans omgeven
voortgaande in de zwarte nacht.

Waarom? (Het thema van De Twaalt)

Het thema van de twaalf, het antwoord op de vraag waarom heiligheid
en zondigheid, de oude en de nieuwe wereld, de kleuren rood, zwart
en wit op elkaar botsen, zou ik willen benoemen als: de omwenteling in
actie, niet zozeer de revolutie, maar het vallen van de oude wereld en
het voortgaan naar een nog onbekende nieuwe wereld.
Alles wentelt om in dit gedicht. Letterlijk vallen er mensen om (I) en
figuurlijk worden allerlei conventionele situaties en woordcombinaties
omgekeerd (kameraad poop, zwarte heilige woede, prostituee's ver-
gaderen, twaalf rovers lopen vrij rond en vermoorden ongestraft een
jonge vrouw die in hun ogen moreel gevallen was omdat ze met een
rijke verrader heulde, de sneeuwstorm wentelt de mensen om en wen-
telt om zichzelf, is de woeste, onpartijdige begeleider van het gebeu-
ren, de heilige naam is een heilige woede geworden).
Aan het eind van het gedicht vindt de grootste omwenteling van het
gedicht plaats, want de revolutie blijkt zich ook in Christuus to open-
baren en in hem zichtbaar to worden: uiterlijk in zijn totaal gewijzigde
attributen, een bebloede vlag en een witte rozenkroon; innerlijk moet
hij eveneens veranderd zijn gezien de sanctie die hij deze attributen
verleent door ze bij zich to dragen. Zijn attributen zijn het tegenover-
gestelde van wat de lezer verwacht bij de naam Christus. Dat zij een
directe omkering zijn, blijkt duidelijk wanneer deze attributen onder-
ling opnieuw omgekeerd worden: een witte vlag, symbool voor vrede,
en een bebloede doornenkroon, symbool voor het lijden van Christus.
De omwenteling is door haar wezen nieuw voor iedereen. Dit nieuwe,
onbekende aspect in de gebeurtenissen wordt in het gedicht benadrukt
door woordcombinaties, die in hun conventionele betekenis zeer met
elkaar dissoneren. Uit deze dissonans, waarbij twee bestaande beteke-
nissen op elkaar inwerken, ontstaat een derde, nieuwe betekenis, die
door de geschiedenis ingevuld zal moeten worden.
Blok gebruikt hiervoor Christus als symbolische figuur. In De Twaal f
lijkt hij spaarzaam met zijn symbolen to zijn, maar iedere figuur heeft
ook een verwijzende en dus symbolische functie. Voorafgegaan door
een onconventionele Christusfiguur wijzen zij in de zwarte nacht van
het heden naar een nog onbekende toekomst.
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Tenslotte beantwoord ik de vraag waarom vind ik dit een mooi en
aangrijpend gedicht?
In mijn geval komt dat vooral door het einde van het gedicht. Ik zie in
dat visioen de poging van de dichter om dat wat er goed was aan de
oude wereld, namelijk de essentie van het Christendom ontdaan van
alle franje, om die essentie op to nemen in de nieuwe wereld die eraan
komt.
De dichter probeert hier met een gedicht de geschiedenis to verande-
ren. Wij weten dat dat niet gelukt is, maar een gedicht lang lukt het
wel.
De kracht van Blok's beelden en van zijn taalgebruik, a1 zijn poetisch
kunnen wendt hi j aan om zi jn visioen waarschi jnli jk en daarmee waar
to maken. De symbolistische dichter, de dichterziener probeert aan de
toekomst zijn visioen op to leggen.
De Twaalf bevat zo een utopie die nooit is uitgekomen.

In de discussie die op deze lezing volgde, namen wi j ooze historische
meerkennis als uitgangspunt. Wij weten hoe die duistere toekomst waar
Blok naar verwijst, eruit zag. Maakt dit het gedicht mooier en interes-
santer of juist niet?
Is het mogelijk, theoretisch mogelijk om met een gedicht de geschie-
denis to veranderen?
Het twintigste-eeuwse socialisme in Europa is gedurende de gehele
negentiende eeuw door talloze romanschrijvers voorbereid en daarmee
mogelijk gemaakt. Een lied als de Marseillaise heeft volgens Stefan
Zweig de Franse revolutie veroorzaakt. De kracht en de zwakte van
literatuur in dit opzicht blijft een schemergebied waar de wetenschap
zich zelden mee bezighoudt.
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Proust en de epifanie
W. Brakman

Proust werd 51 jaar, hij stierf in 1922, het jaar waarin ik werd geboren.
Dit laatste is natuurlijk geen verwijzing naar een reincarnatie, maar die
dingen vallen toch op. Zo zal ik ook, als de gelegenheid zich voordoet, er
en passant de aandacht op vestigen dat Nietzsche stierf in 1 888 en u weet,
dat was het jaar dat Jack the Ripper door het Londens East End sloop en
wiens ware identiteit men nooit heeft kunnen ontdekken. Kleine eigen-
aardigheden, onwaarschijnlijke verbanden, die echter niet zonder bete-
kenis hoeven to zijn, wat al een zeer proustiaanse gedachte is.

Voor mij is Proust de schrijver van A la Recherche du Temps perdu [Op
zoek naar de verloren tijd], en ik mag wel zeggen dat dit werk mij heeft
doordrenkt gelijk de jenever doorsijpelt in een dronkaard; in dagelijkse
porties, zegenend met visioenen en met een duidelijk element van ver-
slaafdheid. Ik zeg hier direct bij dat ik geen Proust-kenner ben, want
nooit las ik ook maar een bladzijde van wat hij v66r zijn hoofdwerk
schreef en weet dan ook slechts bij geruchte van Les Plaisirs et les jours,
Jean Santeuil en zijn studie Contre Sainte Beuve en alien die roepen dat
daar nu juist het allerbelangrijkste in staat geef ik haastig gelijk, maar
voor mij blijft hij de man die lang in zijn leven heeft gezocht naar een
thema waar hij zijn onbedaarlijke schrijflust op kon richten. In 1907
begon hij aan zijn hoofdwerk waarmee hij bezig was, of liever dat hem
in leven hield tot het of was. Niet onbelangrijk is het to weten dat deze
meester der innerlijke schouw daarv66r een luxe en snobistisch leven
leidde waarin hij omging met de hoogburgerij en de door deze langzaam
opgeslokte adel (sociaal een belangrijk thema van de Belle Epoque),
waarvan de namen klinken als oude en gerenommeerde veldslagen:
Bonaparte, Chevigne, De Guiche, Montesquiou, Sagan, Turenne. Een we-
reld even beangstigend en ondragelijk als verlokkend, en ik kan dan ook
heel goed begrijpen dat de filosoof Adorno, die waarachtig geen vriend
was van welke restauratie dan ook, en vermoedelijk in een niet al to
waakzaam moment, zei voor een goed uitgevoerde handkus in een van
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de beste salons de hele politische Oekonomie van Marx to willen geven.
Ik zeg daar amen op, maar laat mi j nu verder niet meer afhouden van het
met het bovenstaande ingeleide hoofdwerk Op zoek naar de verloren tijd
waarmee, terloops gezegd, Proust het eigen herinnerde leven bedoelt.

Dit boek, vijftien delen in de Gallimard, behoort tot die werken die men
lang voor zich uitschuift, of dat behoort to doen, zoals Die Wahlver-
wandtschaften, Doktor Faustus, De Gebroeders Karamazow of Robert
Musils hoofdwerk. Een instinct, naar ik hoop dat van de goede lezer,
waarschuwt ons deze boeken niet zo maar ter hand to nemen en wel om
een reden die ik niet beter kan omschrijven dan met de peer van de
dichter Boutens. Een vriend van mij bezocht in zijn jonge jaren de poeet,
tot deze stag gedreven door de grote bewondering voor deze man van het
bleke denken, en trof iemand die hardnekkig uit zijn Homerus-verta-
lingen wilde voorlezen en waarbij hem de tranen over het gezicht
stroomden. Opeens luidde hij een belletje waarna spoedig een dienstbode
verscheen met een geschilde peer op een fruitbordje, in partjes gesneden
en voorzien van een fruitmesje. Ter verduidelijking zei de dichter iedere
dag een peer to eten, echter niet steeds op dezelfde tijd. Was die echter,
luisterend naar eigen wetten, aangebroken, dan luidde hij de bel, opdat,
zo zei hij "de peer zijn moment gehad zal hebben". Een weet hebben van
een dergelijke verinnerlijkte, maar intense omgang met zichzelf en met
de dingen is het kenmerk van de goede Proust-lezer die, bij hoog besluit,
geconcentreerd en gedifferentieerd genoeg is om de dichtheid en veel-
voudige beweging van zijn roman to volgen. Echter ook andere voor-
waarden voor deze lectuur moeten ernstig onder ogen worden gezien,
zoals het afgestemd zijn van de stofwisseling, juiste leeftijd en seizoen,
een gunstige geografische positie en passend levenstempo. Wat dit betreft
was hij zelf somber gestemd, daar hij de hectische jaren na de Eerste
Wereldoorlog maar weinig geschikt vond voor zijn meditatief proza. Dat
klinkt overdreven en komisch, maar bij Proust was dit overdrevene in
extreme mate aanwezig en kan zijn schrijverschap worden gezien als een
samenvatting, een boeket van persoonlijke deviaties, monomanieen, neu-
rosen, een mystieke aanleg, grote filosofische denkkracht en een dit alles
omvattende ontembare wil tot schrijven. Niet de minste van al deze ba-
rokke momenten was de versmelting van literatuur en leven, zichtbaar
gemaakt in de geluiddemptende kurkwanden die hij om beide had aange-
gebracht. De vader van Proust was een hygienist, een man van de
gezondheidszorg met als ressort Parijs en omstreken. Hij ontwikkelde de
theorie van het 'Cordon Sanitair' die alle sluipwegen beschreef der
ziekmakende momenten, vooral van de cholera in die tijd, en wat daar
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tegen to doen viel. Proust incorporeerde deze theorie in zijn bestaan, om
de noodzaak zich of to schermen en de subtielste rimpelingen van het zich
voor de geest halen niet to missen, het behoeden van een waakzaamheid
voor het minste gerucht dat zich in hem wilde melden en daarbij, het
geratel van de koetsen in de rue Hamelin buiten het kurk to houden. Uit
deze zwakte kan men hem verstaan, zoals Jacques Riviere die over hem
schreef: "Hij is gestorven uit wereldvreemdheid, omdat hij de omstandig-
heden die voor hem vernietigend waren geworden niet vermocht to veran-
deren. Hij is gestorven omdat hij niet wist hoe men vuur maakt, of een
venster opent (...)". Het is misschien goed in een tijd zo boordevol
begeleiders eens to wijzen op de uitermate ongezonde voorwaarden die
aan een dergelijk groot werk ten grondslag kunnen liggen en, met excuses
aan Kierkegaard, hier even Die Gesundheit zum rode aan to stippen.
"Filosofie ohne Manie ist ein Dreck" zegt de filosoof Sloterdijk en wat mij
betreft mag hij de romankunst daarbij insluiten.

Nu, Proust is een maniakaal herinneraar, dat wit zeggen dat hij zijn leven
niet wilde beschrijven zoals het was, maar zoals hij zich dat herinnerde.
Het is bier echter alsof het vermogen van de geest zich to kunnen her-
inneren, gemodelleerd is naar de droom die het dagleven resten toespeelt,
maar ook de fascinatie van een verborgen betekenis. Proust was een
nachtmens, zijn werk voedt zich vanuit een tussengebied dat overwegend
de nacht is toegewend. Al direct aan het begin van het eerste deel is er
sprake van een problematisch niet kunnen inslapen en het herinneren dat
hem redt uit het niets van het vergeten dat het wakker zijn nu eenmaal
aankleeft. Uiteindelijk voegt zij zijn dagen bij de nacht, in een geluid-
dichte kamer, bij kunstlicht en in bed om maar geen arabeske van zijn
nachtzijde to missen. Het is buitengewoon moeilijk om hier niet to zien
hoe deze schrijver geslagen is door een ban die, indien men deze niet als
raadselachtig accepteert, maar direct weg wit verklaren, aan het meest
wezenlijke van Proust voorbij doet zien. Dat is het dwangmatige van dit
herinneren, het pathalogische, het abnormale verknopen en weven van
een verloren en weer teruggehaald bestaan waarvan de dichtheid hem
niet dicht genoeg kon zijn. Bij Kafka komt een fragment voor dat hier
enig, alhoewel het raadsel niet storend, licht kan werpen. Het heet 'De
nieuwe advocaat' en is gebaseerd op een uitspraak van Plutarchus over de
mysterien en waarin deze wijst op de tegengestelde krachten daarin: een
die zonder meer vooruit wijst, een andere echter, niet minder krachtig,
die wit doen omkeren en teruggaan. Zo maakt het strijdros van de gewel-
dige Alexander, Bucephalos, zich los van zijn meester en kiest de weg
terug. Onbelast, verlost van zijn berijder en ver van het slagveld, geest
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het paard in de oude boeken en keert bij stille lamp de bladen. Omkeer
is de richting van de studie. Hier ligt de band met het zich herinneren
van Proust waarin de herinnering tot toekomst is geworden, het nu tot
herinnering en deze tekst tot uitputtends toe wordt bestudeerd, om het
wezen van de tegenkracht, die bevrijdt van iedere dwang, overheersing
en geweld. Het recht dat niet meer wordt uitgeoefend maar, verlost van
de vloek om nuttig to zijn, alleen nog maar wordt bestudeerd. Dat is de
poort der gerechtigheid.

De naam Proust is verbonden met een haast mystieke ervaring, een evo-
catie, een visionair moment dat als een sleutel kan worden beschouwd
voor zijn werk. Het is een aan de hand van een toevalligheid doorbreken-
de herinnering, een kortsluiting tussen toen en nu, iets dat al ten tijde
van Proust bekend was uit de associatiepsychologie, en verder ook bij de
filosoof Bergson voorkomt in zijn theorie van de twee geheugens: to
weten een willekeurige geheugenfunctie en een spontane, onwillekeurige.
Het is echter ook hier weer de intensiteit die deze ervaring uit de sfeer
van het bekende en gewone haalt. Bij Proust zijn het overstelpingen,
ware revoltes tegen de genadeloze tijd, verschijningen van authentieke
glorie, mirakelen waarvan door hem de tijdloosheid en het geluksgevoel
vooral worden benadrukt. In Op zoek naar de verloren tijd komen een
stuk of tien van deze momenten voor: het struikelen over de ronde keien
op de binnenplaats van de Guermantes, de schimmelige lucht in een
urinoir op de Champs Elyssees, de drie kerktorens bij Martinville en
natuurlijk, de beroemdste, het dopen van een Madeleine in een kopje
thee. Het zijn zo op het eerste gezicht trivialiteiten, maar door het enorm
verwijzend karakter worden het annunciaties. Het is moeilijk er het juiste
woord voor to bedenken, maar ik heb een voorkeur voor het woord
epifanie, dat uit de bijbel afkomstig is in verband met de bruiloft to
Kana en waar, zoals u ongetwijfeld weet, in het gewone de God ver-
schijnt. Het opdoen van grote ervaringen aan kleinigheden, het is bijna
de definitie van een schrijver, vooral ook om zijn schrille tegenstelling
met de a-musische mens die, zoals u ook wel weet, kleine ervaringen op-
doet aan grote gebeurtenissen.

Als men wat langer stilstaat bij dit verschijnsel, is het toch een geheim-
zinnige zaak; deze verlammende blijdschap in seconden die verloren gaan
voor doelgerichte activiteiten, maar de aandacht zo gevangen houden.
Daar heeft blijkbaar een deel van ons, buiten het zicht, ervaringen inge-
zameld die we, tussen alle daden, tot de banaalste, vluchtigste, sentimen-
teelste en zwakste moeten rekenen: een bepaald licht in de straat, een
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geur, een geluid. Iedereen kent ze en daarom zijn ze er niet, maar in de
diepte is er protest tegen aangetekend, door de dichter in ons, de schil-
der, de muzikant die zorgt dat zij 'hun moment gehad zullen hebben'. Bij
Proust echter hebben deze visitaties een zo groot soortelijk gewicht dat
ze in de associatiepsychologie een aparte plaats innemen, of liever er,
hoewel in filosofische zin, buiten vallen.

Deze bewaarde, zuivere ervaringsstof wijst bij Proust naar dat eigenzin-
nige, verwende, veeleisende, extreem egoistische kind, waarin niet de
normale en gezonde resignatie heeft plaats gehad die de rijpe volwassene
zo kenmerkt. In hem is een vreemde, sprookjesachtige trouw aan de on-
versneden ervaringen uit de kindheid, de grote schokkende dimensies
ervan, zelfs zo dat hij ondanks zijn enorm psychologisch inzicht en
bewustzijnsniveau de wereld later nog zo onvervormd kon waarnemen als
op de eerste dag. Onder zeer gunstige materiele omstandigheden ontwik-
kelde hij een techniek die hem in staat stelde, om aan de druk het denken
to normaliseren, mechaniseren en automatiseren, weerstand to bieden.
Behoed heeft hij tot aan zijn stervenssnik een onmiddellijkheid van
ervaring, een zuivere naiviteit en het dilettantisme van de verwende
amateur, van waaruit hij zijn schrijverschap heeft opgebouwd. Het door-
breken van de normale oppervlaktesamenhang waaronder zoveel verloren
is gegaan, het weerkeren daarvan in een vreemde vertrouwdheid, het
uitspelen van zijn diepste geheimen, die echter de geheimen zijn van
iedereen, is zijn uitzonderlijkheid. Hij schreef vanuit een gewaagd punt,
een willekeurige herinnering aan een onwillekeurige, een uit meerdere
gekozene, een epifanie die hij aan het begin van zijn werk plaatste.
Gewaagd, want wat to zeggen van iemand die zo'n grote aandacht vraagt
voor een vroegere, zomerse logeerpartij op het land, waarbij hij de
gebruikelijke nachtzoen van zijn moeder door een late bezoeker is mis-
gelopen en daar zo'n tachtig pagina's voor nodig heeft, of beter gezegd,
zijn hele werk. Maar uit deze epifanie is alles ontstaan; zij was de
oorsprong van het plan zijn leven tot een kunstwerk to maken door het
zich to herinneren, de samenhang ervan, de zin, de kiemcel van waaruit
zich alles ontwikkelde.

Wat dit herinneren betreft, is er een dialectiek die een al to eenvoudige
opvatting in de weg staat, maar die bij een zo centraal plaatsen van de
herinnering niet ongenoemd mag blijven. Namelijk dat de gedenkwaar-
digheden en curiositeiten die in ons interieur zijn opgeslagen daar niet
ongemoeid worden gelaten maar stofwisselen met het heden. Onophoude-
lijk is het toen bezig zich met het nu to vervlechten. Er zijn in het

I
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innerlijk verre lokroepen, wenkende gestalten, ons aansprekende voor-
werpen, veelbelovende flitsen en sombere fluisteringen, maar wie denkt
zijn dierbaarheden of kwetsuren veilig in de knip to hebben, ziet ze
verschieten als goedkope tapijten in de zon. Ook in het vergeten ligt geen
rust voor de rechtvaardige; sinds Proust weten we dat het tegenwoordige
ons via het verleden wordt aangereikt, omgekeerd is geen herinnering
gevrijwaard tegen zijn eigen toekomst, het tegenwoordige. Constant moet
men met zijn innigste bezit voor de draad in de hoop dat, wat we zien
veranderen, ongeschonden to kunnen bewaren. Wie daarin echter krachtig
en zonder meer zou slagen, had voor niets geleefd, wie daaraan vertwij-
felt evenzeer.

Proust, die de actualiteit van zijn bestaan tot een benodigd minimum had
teruggebracht, deed dit niet om de zuiverheid van zijn herinneren to
behoeden. Niemand beter dan hij wist hoe de akt van het herinneren, het
herinnerde beinvloedt en het opgeroepen beeld door afkeer, ironie, gene-
genheid en liefde onhoudbaar wordt vervormd en vertekend als stond
het achter spiegelend en beregend glas. Hij componeerde zijn herinne-
ringen, maakte ze dienstbaar aan het wezen ervan, verschoof ti jd en
ruimte, versmolt personen, deelde maskers uit en zond die alle richtingen
op. In dit creatieve proces, de waarheid met leugens to betrappen, vormen
de epifanieen spontane verschijningen van zuivere stof die aan het
bewustzijn ontsnappen. Als exhibitionisten springen ze to voorschijn en
ontvouwen hun wondere mantel in schrik en verrukking. Daarin wist
Proust zich aan zichzelf geschonken, zowel in het toen, als in het nu.

Het herinnerde leven als materiaal voor een kunstwerk en de epifanie als
de daaraan voorafgaande vorm voert als vanzelf naar de vorm van het
werk. Hierin is de samenhang zo doorwrocht en dicht, dat het ondoenlijk
is daarvan een overzicht to geven, want dat zou een beschouwing eisen
van dezelfde omvang. Enkele diagonalen kunnen een vermoeden kweken,
maar voor een werkelijk inzicht in deze kathedraal van bogen, zuilen en
dwarsverbindingen is het werk zelf noodzakelijk, ja, het lezen van Proust
is haast niet anders dan het zien, opsporen en ondergaan van de ontelbare
verbanden, zodat het aan het eind zal zijn gelijk de filosoof Hegel voor-
spelt in zijn Phenomenologie des Geistes en, waar dit eind, dat men een
boek lang verwacht, de afgelegde weg blijkt to zijn. Volgens de schrijver
zelf is het proeven van het Madeleine-koekje beslissend geweest voor zijn
latere werkplan en deze 'Erleuchtung' trof hem op een winteravond, toen
hij koud tot op zijn botten thuiskwam in Parijs. Zijn moeder bood hem
een kop thee, en roept de onvergelijkelijke dienstmaagd Frangoise om
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Madeleines. Op het moment dat de ingedoopte cake zijn gehemelte be-
roert, wordt hij overspoeld door een geluksgevoel, waarin, o wonder van
de geest, een heel ander uur is verweven, dat van Combray, waarop hij
zijn tante Leonie haar kruidenthee brengt op de zondagochtend, met de
gebruikelijke Madeleine. Deze tante Leonie heeft een vakantieachtige
ziekte, zij is bedlegerig, neurastheen, en haar levensminimum bestaan uit
het volledig verzorgd worden. Zij heeft zeker model gestaan voor Prousts
laatste en belangrijkste levensfase, en dat zij een voorbeeld was aan
vaderszijde is een van de ironische trekjes der werkelijkheid. Aansluitend
verdichten zich zijn gedachten om het naar bed gaan en de gemiste
nachtzoen. Het is het smartelijk zwaartepunt van zijn visioen en vindt
zijn plaats als verbinding tussen het eerste en tweede hoofdstuk van het
eerste deel, tussen trauma en euforie. Vanaf dat punt neemt hij de draad
op van zijn verleden en weeft aan zijn gobelin, tot zijn laatste dag. Wat
het geluksgevoel betreft, zo aan de orde in de epifanie, hiertoe kan men
zich op verschillende manieren verhouden: men wil het herhalen, het voor
zich uit plaatsen als utopie, of acht het voorgoed verloren en leeft het
gemis. Natuurlijk kiest men hier niet; Proust, ziek van heimwee doet dat
ook niet. Zijn Madeleine deed hem zijn jeugd hervinden, levend en te-
der, om to beseffen dat ze voorgoed voorbij was, en het is deze smarte-
lijke synthese van overleving en vernietiging, de contradictie tussen
aanwezigheid en onherroepelijk uitgewist zijn die hij begrijpt maar niet
accepteert, die hij aanvaardt maar die hem kwelt. Het is als bij het
vuurwerk, door de dichter Valery zo als kunstvorm aangeprezen, dat
verschijnt in zijn verdwijnen en dat er pas echt is als het is verdwenen.
Het bezit als gemis is de bron waaruit het werk van Proust is ontstaan.

Zelf schrijft Proust over de epifanie, het is tijdens een bezoek met zijn
moeder aan de van de grootmoeder doordrenkte kust van Normandie,
(een jaar na haar dood, en tijdens het vastknopen van zijn laarzen, dat
om hartbezwaren zeer voorzichtig moet gebeuren) en waarbij hij opeens
met een bovennatuurlijke helderheid weet dat zij dood is, en ook weet
wie er dood is:

Ik wist niet of deze pijnlijke en voor het ogenblik onbegrijpelijke indruk
ooit enige waarheid zou opleveren. Maar ik wist dat als ik er ooit in zou
slagen aan de wereld een bepaalde waarheid to ontrukken, dit via zo'n
indruk zou gebeuren, een indruk die bijzonder spontaan zou zijn, niet
door mijn verstand zou zijn gevormd en waarvan het mysterieus dubbele
als een bliksemstraal in mij zou zijn gekerfd door het bovennatuurlijk
zwaard van de dood.
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Het herinnerde leven als kunstwerk legt een bijzondere nadruk op het
element vorm. Vorm is samenhang, de aanwezigheid van het geheel in
ieder deel, waardoor betekenis ontstaat en de mogelijkheid opent voor
interpretatie, duiding en verstaan. Zonder zich het bezeten geluksver-
langen to realiseren van Proust, mist men dat avontuur; het volgen van
alle maar mogelijke sporen van gemis, in alle lagen van de geest. Onver-
moeid weefde hij zijn kleed en de fijnst geweven details waren hem nog
to grof. Hoezeer dit aanvullen en vervlechten in zijn traag stromend
bloed was overgegaan, vermeldt zijn tot wanhoop gebrachte uitgever, die
geen fout verbeterd zag in de drukproeven, maar ze terug kreeg zwart
van de aanvullingen. Proust verloor zich niet in zichzelf, hij was zuchtig
aan zichzelf, aan deze ene persoon die weet had van het voor hem oor-
spronkelijke geluk, hymne van ziel en zaligheid en zo volmaakt afgerond
door het to verliezen. Het is een intrigerend en wonderlijk spel dat hij
met zichzelf speelt, het heeft iets van een slimme sprookjesfiguur die
zichzelf, maar mondjesmaat, kostbare inlichtingen verstrekt. Hij toont
zich enkele monsters, als het ware besmuikt achter de hand, met de sug-
gestie van nog veel meer dat in hem heeft overwinterd en nog niet door
het officiele geestesleven is vermalen; de verbaasde, bevreemde blik,
naieve perspectieven van hoe de wereld er bij zal liggen onder het oog
van de Verlosser, nog door geen conventies versperde waarheid en allerlei
fluisteringen hoe het was toen zijn gedachten zich nog ongeschonden
konden voortzetten in die van zijn moeder. Voor Proust, die de veertig
naderde en langdurig op zoek was geweest naar een thema waarop hij
zijn stuwende schrijflust kon richten, was het visioen van de zomeravond
een verlossing. Uit brieven en memoires blijkt duidelijk hoe een honger
naar schrijven haast objectloos kan bestaan en alleen echte schrijvers
weten van de kwelling der leegte waarin zich niets voordoet, maar ook
van het geluk uit dat niets, als bij toverslag, iets dat wezenlijk is, vol
betekenis en zin, to ontfutselen. Dat is een inspiratief moment, op
zichzelf raadselachtig genoeg maar dat het ook zonder Madeleine kan
doen. Hier heeft dit laatste zeker gefungeerd als een vingerwijzing, het
tonen van een leegte onder voorbehoud, de mogelijkheid de hand uit to
strekken naar het niets van dat wat vergeten was, waaraan niet meer
werd gedacht. Voor dit geschenk der Muzen vond Benjamin een prachti-
ge metafoor, die van de lege kous waarin men de hand steekt, binnenin
de punt pakt en de omstulpende kous als inhoud to voorschijn haalt. In
dit geval de moeder, het gemis, de tijdloosheid, de avondlijke bezoeker
en alle sentiment daartussen.
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De avondlijke bezoeker is Swann, een man van de wereld, vertegenwoor-
diger van het mondaine Parijs, die door diabolische regie zijn zomer-
vakantie op het land doorbrengt en wel dicht in de buurt van het huis
van tante Leonie. Zijn gestalte zal worden geconterfeit in zeer minutieuze
salonbeschrijvingen, die complexe hierarchie van hoogburgerij en feoda-
liteit en de diepere achtergronden daarvan, waarover alleen studie als van
Bucephalos uitsluitsel kan geven. Proust zal Swann in de rot van parvenu
in deze kringen volgen, maar hem tegelijk, als omineuze visite op de
beruchte zomeravond van toen en verantwoordelijk voor het traumatisch
uitblijven van de nachtkus, die hij van zijn moeder placht to ontvangen
als een hostie, opzadelen met een liefde die bijna alle kwellingen van de
jaloersheid zal kennen. Veelzeggend is hier een zinnetje, al op wrack
afgestemd en, dat de later toch nog gegeven nachtzoen nietig verklaart
omdat hij er om heeft moeten vragen. Een zorgvuldig gecomponeerde
onvervulbaarheid die het verlangen zelf beschuldigend uitspeelt, een
onmogelijke eis die tot in alle uithoeken zal worden achtervolgd in de
Albertine-delen. Swann krijgt zijn lot to dragen in een afgeronde novelle
die in het eerste deel is opgenomen; homme de culture, frere et compag-
non van de president van de Republiek, deze grand seigneur wordt ver-
liefd op een cocotte. Dat wil zeggen, zijn bedoeling is haar tot een
courtisane to maken, een van de grote horizontalen, zoals die excelleerden
in de tijd van de grote Lodewijken, kortom iets bijzonders. De moeilijk-
heden voor Swann liggen al besloten in dat laatste, want hij wil niets
minder dan van zijn Odette een kunstwerk maken. Zijn liefde is esthe-
tisch, dat wil zeggen dat zijn blik op gehelen is gericht, waarbinnen de
delen samenhangen in wondere harmonie. Hier is dat geheel, de mon-
daine wereld, transparant gemaakt vanuit Odette die daar de idee van is
en dat is wet het tegendeel van het bijzondere. Als connaisseur heeft hij
de gewoonte personen met wie hij omgaat to verged jken met beroemde
schilderijen, zoals Odette met de vrouwen van Botticelli, maar deze keer
draait hij de rollen om, treedt toe tot de actieve sfeer der Muzen en
neemt daarbij alle trekken aan van de artiste manque. Odette maakt het
Swann niet moeilijk, eerder het tegendeel, maar dat is niet wat het
idealiseren beoogt; een algemeenheid, een idee prangt men niet aan de
borst, noch kan zoiets worden verstrikt in een knuffel. Er ligt eerder een
verbod op deze als bezoedeling ervaren aanrakingen. Swann, zo schrijft
Proust, ontsnapt zelfs, Odette onder handbereik, naar gebieden waar zij
niet eens bestaat. Omgekeerd is zij, om deze tekorten en zeker voor het
fantasieleven van de in de kunst zo thuiszijnde Swann, een uiterst
begeerlijke prooi voor andere mannen. Hier ontstaat een soort omgekeer-
de idealisering die bestaat uit het voortdurend beloerd en belaagd worden
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om iets dat door alle mannen wordt gedeeld. Dat dit laatste waar en wer-
kelijk is, bevestigt Swann voor zichzelf door zijn stijgende begeerte
wanneer Odette zich buiten zijn blikveld begeeft. Zijn begeerte is het
bewijs van haar overspel, en hij jaagt haar na door alle gelegenheden van
Parijs in vertwijfelde liefdesroes. Echter, alle porselein weer veilig op de
vensterbank, gaat alles over in glansloze verhoren, het eisen van inlich-
tingen, beschrijving van personen, hun daden, pogingen en daarbij uitge-
sproken woorden, het betrappen op leugens, waaronder de begeerte
dooft. Kunst en leven botsen hier op elkaar en men behoeft de foto van
Nadar, gemaakt van Charles Haas die voor Swann model stond, maar to
bekijken om to weten wat een negentiende-eeuwse estheet was: ironisch,
gedistantieerd, de blik van een man die de schoonheid, dat grote alibi van
die tijd, hoog in het vaandel had en alles wat deze stoorde: lelijkheid,
pijn, onrecht, eerlijkheid, laag noteerde. Het is knap dat Proust in Du
Cote de chez Swann de methode van de jaloerse minnaar vergelijkt met
een wetenschappelijk onderzoek, want de ergenis der wetenschappen is
nu juist dat deze het bijzondere niet in de kennis doet opgaan, alleen het
exemplaar van een soort is daar in begrippen to vatten. De kunstkenner
van het soort Swann bezit alleen wat hij volledig kent, als jaloerse
kunstkenner geeft dat al bezwaren en zeker als het werk Odette heet,
maar als jaloerse kunstkenner die ook nog een wetenschappelijke metho-
de volgt, zit hij echt in de moeilijkheden.

Swanns lijden is ongetwijfeld groot, maar niet volledig; dat laatste heeft
Proust voor zichzelf bewaard in de episode Albertine. Swann blijft bin-
nen de esthetiek, vertwijfelend tussen een idee en een ordinaire snol,
wat niet gering is, maar Proust bespaart hem een dieper lijden en geeft
hem aan het eind van de novelle de gedenkwaardige woorden in de mond:
"En to bedenken dat ik jaren van mijn leven heb verspild, dat ik heb willen
sterven, dat mijn grootste liefde geweest is voor een vrouw die mij niet
aantrok, die mijn soort niet was."

Proust beschouwde de beide Albertine-delen als het hoogtepunt van zijn
werk, het thema van de jaloersheid wordt er opnieuw ontvouwd in een
universum van vermoedens, verdenkingen, betrappen, blootstellen en
wantrouwen. Zou Proust een filosoof zijn geweest, dan zou hij zeker de
onkenbaarheid der werkelijkheid centraal hebben gesteld want zelf so-
fistisch, inventief en zo spitsvondig dat zelfs een middeleeuws scholast
er nog van zou zijn verbleekt, ontgaat hem geen enkele scheve sluitrede.
Veel demonen dansen hier voor de hoofdpersoon op de punt van een
naald. Hij ontmoet Albertine voor het eerst als zij, Bacchante van het
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strand, en deel uitmakend van een groepje, heen en weer wandelt over
de boulevard en daarbij een keer onnavolgbaar een fiets voortduwt. Het
is in Balbec, aan de kust waar hij met zijn grootmoeder de zomer door-
brengt. Hij zet de relatie voort in Parijs die, Proust kennende, uiteraard
een zeer gecompliceerde is, verblijft weer een keer met haar in Balbec en
houdt haar uiteindelijk gevangen in zijn huis in Parijs. In deze verhou-
ding volgt Proust de omgekeerde lijn van Swann; men bezit slechts wat
is bedreigd, men bezit niet wat niet is bedreigd. Swann is een platonist,
Proust daarentegen een psycholoog en het aardse zeer toegedaan. Zijn
Albertine is veelvoudig, zo stelt hij al in een onrust, die nog voor de
expliciete jaloersheid ligt, vast en noteert dat zelfs de korte reis van zijn
lippen naar haar wang haar uiteen doet vallen in tien verschillende
Albertines en haar maakt tot een veelhoofdige godin. Maar vanaf het
moment dat dokter Cottard Albertine met een vriendin ziet dansen en
de diagnose stelt van een seksuele perversie, is het wederzijdse kwellen
in volle gang met alle leugens, draaierijen en uitvluchten. Alleen uit-
putting en de daaruit volgende onmacht zorgt nog voor een periode van
rust, maar waarin de hoofdpersoon nog laatste reserves gebruikt om in
zichzelf alle formules voor een scheiding de revue to laten passeren. De
dynamiek is als bij Swann, als zij hem wil verlaten scheurt zijn hart,
gaan zij weer vereend naar de kust, dan is de zomer dood, de zee een
sluier, zijn leven een reeks vreugdeloze ochtendschemeringen, vol kwel-
lage van herinnering en vereenzaming. Nieuw hierin is Cottards diagnose:
de liefde tot de moeder is bij Proust durend aanwezig, zij is to vergelij-
ken met de 'voortdurende aandacht' van zeer vrome mensen, en de
homofilie als ontrouw galmt in dat verleden ver en zwaar. Zijn conclusie
is een sombere: hoe to leven in een wereld waarin de liefde wordt uit-
gelokt door een leugen en alleen maar bestaat uit de behoefte ons lijden
to laten verzachten door het willekeurige wezen dat ons heeft doen lijden.

Het gif van de achterdocht, de maalstroom van het wantrouwen, het zuur
van de argwaan, er is in de literatuur maar weinig vergelijking met deze
diabolische schildering van wat de mens liefde noemt. "Liefde", zegt hij,
is een toestand van ontevredenheid, of het nu verlangen is, gemis of

jaloezie, men houdt slechts van datgene wat men niet bezit, onze meest
exclusieve liefde voor een persoon is altijd de liefde voor lets anders." Bij
Swann tact het bijzondere het algemene aan, de bezoedeling de idee, bij
Proust het algemene het bijzondere. Geen gedachte is gevrijwaard tegen
zijn ontkenning en in die zin is de reflectie eindeloos en keert een
begaafdheid, Prousts grote denkkracht, zich tegen zichzelf. Hier, zoals
gebruikelijk, een verschil to maken tussen de hogere moederliefde en de
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lagere zintuigelijke, valt bij een dergelijk bewustzijnsniveau weg. In de
praktijk komt dat neer op een nasnuffelen tot in het zinloze, ja tot over
de grens van de dood, als de hoofdpersoon, na de ongelukkige dood van
Albertine, het badpersoneel op het strand op de zenuwen werkt door zijn
gezeur over het gedrag, of mogelijk gedrag, van het vriendinnenpaar om
en in de badhokjes. Maar in deze wisselzang die we uit Een liefde van
Swann en deze Albertine-delen kennen, schemert door dat de vrouw bin-
nen een dergelijke relatie nauwelijks of geen realiteit bezit, maar
inderdaad staat voor iets anders: de tijd. Niets wat in de tijd verschijnt
kan volkomen worden bezeten, de ondoordringbaarheid van het schepsel
van onze bemoeienis is niet het waanbeeld van de jaloezie, maar wijst op
de tijd als de waarlijk diabolische kwelgeest. Het wezen dat zo op het oog
als geliefde naast ons gaat, is niet langer een vrouw maar een reeks
gebeurtenissen waar we geen vat op hebben. Proust definieert ergens de
liefde als tijd en ruimte die waarneembaar zijn gemaakt. Wie dat ontkent,
en wie wil dat niet, pleegt verraad aan de onherstelbare eenzaamheid
waartoe ieder mens is veroordeeld.

De Albertine-delen zijn merkwaardig genoeg vrij fletse boeken, die hun
schoonheid, het magnetische geweld, de dichtheid en veelvoudige
beweeglijkheid maar langzaam prijsgeven. Men moet het oor de tijd
gunnen zich in to stellen op boventonen: het onzuivere, schrille en valse
van de waarheid en de sonore klank van de onoprechtheid. Is de reflectie
eindeloos, dan kan alleen een wilsbesluit haar stoppen wat de weg vrij-
maakt voor een gekozen zelfkwelling, een lijden als worm van trouw aan
de kindheid die de absoluutheid is van liefde en geluk. De overtuiging
ligt in de grote denkkracht, het nog in de sentimenteelste herinnering
nagaan van sporen waarheid en geluk, het fanatisme, de eindeloze dia-
lectiek waarin de dimensies van gemis en heimwee zich tonen. De belofte
van het goede waarover we bedrogen werden.

De mondaine wereld van het Parijs eind negentiende eeuw, was de regio
waar de voetstappen stonden van Swann, een wonderlijk gebied tussen
boheme en adel, vol klater, verleiding en bizarrerie en alleen toegankelijk
voor een sociaal select, begaafd en begenadigd publiek 'le Gratin'. Deze
enclave is door het verscheinen van het werk van Proust als het ware rijp
gemaakt voor memoires en viel daardoor uiteen in de kleurrijkste figu-
ren: De Montesquiou, aristocratische Apollo, atelierluis en literaire horzel;
Sarah Bernhardt; het monstre sacre; Cleo de Merode, in alle opzichten een
danseres, gloria in excelsis Cleo; Boni de Castellane, een weer opgestane
Zonnekoning en de ontoelaatbaar schone comtesse be Greffulhe, onbe-
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twistbaar koningin van de society, van het hoogste, van het hogere.
Proust trok zijn baan door dit 'Fin de Siecle' en plaatste zijn uitzonder-
lijk scherp waarnemingsvermogen, als een triomf en subtiele wraak,
tegenover dat van de stervensmoede Swann. Zijn oor beluisterde zoveel
ont- hutsende confidenties dat het is of er meerdere Prousten rondgingen
door de diverse salons. Wat hij zag was overigens niet minder onthullend,
en hoe hij zag, is op to maken uit de foto's die van hem in die tijd zijn
gemaakt en die een gemiddeld beeld opleveren dat hier, buiten het werk
om, behulpzaam kan zijn. Cocteau noemde de glans van het ongelukkig
zijn, de blik vol schaduw en geluksverlangen, anderen weer het nieuws-
gierig zuigende van de blik, en ikzelf herken er de geloken en wat
passieve blik in van de introvert. De baron Doason, een causeur zo scherp
dat hij de bijnaam 'de verschrikkelijke' kreeg, zag Proust op een ont-
vangstmiddag bij Mme Aubernon, die o.a. model heeft gestaan voor Mme
Verdurin, de belangrijkste salonniere in het werk van Proust, en vestigde
langdurig en zwijgend zijn zo gevreesde blik op hem. Veel later be-
schrijft Proust in zijn boek wat er op dat moment in het hoofd van de
baron omging, en hoe deze geschokt was geweest door de onmiddellijke
herkenning van een kwalitatief veel hogere introvert en dus een rivaal,
waarom hij zijn gastvrouwe dan ook verzocht "deze kleine Marcel niet
meer to ontvangen". In de blik ligt inderdaad de onverzadigbare nieuws-
gierigheid van een oud wijf dat zich al hoort vertellen, een niet onver-
sneden, maar onmiskenbare boosaardigheid. Een keer, in Arezzo, wan-
delde ik met mijn vrouw in de vallende schemer langs een wijngaard.
Alles was doodstil en roerloos en vlak voor mijn neus hing onverwacht
een prachtige tros druiven, en dat in de Chianti-streek. Vorsend keek ik
om mi j heen, maar alles was zoals gezegd stil en roerloos, tot ik met enige
schrik zag dat een donkere struik geen struik was maar een tweetal jagers
dat ons met grote intensiteit bekeek. Nu, in zo'n streek zal men een trosje
niet missen, maar waar het om ging was de schrik om het plotseling naar
voren treden van het vertrouwde als het vijandige, en dat is essentieel in
de blik van Proust. De schrijver was bekend om zijn imitaties, maar ook
om zijn buigen en plooien, wat met enige goede wil in zijn vele beschou-
wingen is to herkennen die, keer op keer briljant, zich niet tot een
systeem laten samenvatten en zo ver ging dit alles dat hij een keer de
vraag kreeg gesteld of hij van plan was de hele avond op zo'n vreemde
manier to blijven praten. Dit weerstandsloos aanpassen maakte het hem
mogelijk spion to zijn in de geest van Swann en als het ware zijn moeder
to tonen, tegen welke achtergrond deze, door haar zo gewaardeerde fi-
guur, stond opgesteld, op de zomeravond der zomeravonden en die haar
zeker met afgrijzen zou hebben vervuld. Als geaccepteerde in de hogere
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kringen dekte hij zich goed af, beschreef met verve en in de geest der
Jugendstil de spiralen van een avondtoilet, de elegante lijnen van een
equipage, de grandezza van een Rolls Royce. In stilistische regionen
smukt hij zijn proza met een schitterend uiteenleggen van kleuren en in
deze verrukkingen van de retina viert de decadentie haar triomf. Elegan-
tie was de godin van die tijd, mode een van de grondprincipes. Tijd van
cliquen, niet zuinig geparfumeerd, en die men bezocht als ging het om
een kerkgang, waarin ook een eigen dogmatiek heerste en een intolerantie
ten opzichte van andersdenkenden als van een afgescheiden gemeente.
Proust vormde de verbinding van geest met het mondaine, frequenteerde
de beste salons en knielde bij alle missen die daar werden opgevoerd,
compleet met aria's, stretta's en coloraturen. De groten die hij zag en
sprak, haal ik voor u niet uit de door, dat is alles to zeer bekend, maar
bepaal mij hier tot wat hij zag met mij aan de hand: een snobistisch
milieu in de ban van snijdende bon-mots, een wereld van gezwets, een
universum van vooroordelen. Zijn arbeid was ondergravend, zijn formu-
leringen vernietigend, zijn aanklacht vaak in komische scenes gekleed.
Hoewel deze aanklacht grotendeels een esthetische was en geen morele,
deed het toch in scherven vallen wat hij van huisuit zo waardeerde:
persoonlijkheid, stand, fatsoen. De verlokkingen van de salon waren
groot, Benjamins "die Ewigkeit ist eher eine Rusche am Kleid als eine
Idee" wijst in deze richting, zodat van Proust gezegd kan worden dat hij
van de oppervlaktesamenhang niets miste maar deze ook doorbrak. Zijn
schildering bijvoorbeeld van 'le petit clan' van Mme Verdurin is gena-
deloos, hij zag er de serpenten, gifmengsters, hyena's en Jago's, maar
opgenomen in een hoger inzicht dat de epifanie hem had geschonken, de
deelname aan zowel ideaal als werkelijkheid en het wezen van beide. Van
de gebroeders Bibesco leerde hij de geheimtaal der salons, de plicht van
dodelijke confidenties, de noodzaak ten koste van alles to amuseren, de
lijst van anagrammen en palindromen die men diende to kennen op straf-
fe van excommunicatie. In zijn waarnemingen schuilt boosheid, echter
zonder woede of bitterheid, hij zag een satanische feeerie, een camorra
van nihilistische consumenten die at het natuurlijke afdekte, aan het oog
onttrok en door kunst en kunstmatigheid verving, tot in de geinverteerde
liefde toe die toen nog het karakter kon aannemen van een privemoraal
van een exclusieve groep. De snob gaf de grenzen aan van deze wereld,
die niet verder reikte dan het rijk der luxegoederen, en van het dienst-
personeel dat daarbinnen viel alleen de lijflijke aspecten omvatte. De
nihilistische blik nam achter deze weelde niets meer waar en deze men-
taliteit kreeg fabuleus gestalte in le comte de Montesquiou, voor zijn
vrienden Quiou, quiou, en van bovengenoemde grenzen moet Proust dan
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ook geweten hebben. In deze wereld waagde hij zich ver, en een alom-
vattende opmerking over welke wereld wordt door hem niet zo maar
toevallig opgetekend, en wel op de Champs Elysees als hij op een van de
openbare toiletten een juffrouw van de retirade hoort zeggen: "Ik kijk
wel uit, ik laat niet iedereen toe in wat ik maar mijn salon zal noemen."
Zijn innig geliefde grootmoeder, waarmee hij wandelt, hoort dit ook en
geeft als commentaar: "Dat klinkt naar Mme Verdurin." Het barricaden-
werk van het sociaal onrecht kon Proust niet gebruiken, maar hij had een
goed oog en oor voor de verbinding elegantie en vulgariteit. Zijn be-
schrijving van een klasse in een klasse heeft complexe onderstromen en
Proust was er de man niet naar er daar een van to missen, ook niet die
waarin een zomeravond voorkomt en een avondlijke bezoeker, in stad
en land zo hoog gewaardeerd.

Bij het zo centraal staan van de moederfiguur is het onvermeld laten van
haar dood opvallend, maar uit brieven en memoires is voldoende bekend
hoe hij die als ondragelijk heeft ervaren. In zijn werk is haar sterven
echter wel degelijk aanwezig in de flood van de grootmoeder, waar haast
op de rand van het irriterende, een reprise wordt gegeven van alle teder-
heden, begrip en deernis die de moeder daar voor kon opbrengen. Dit
sterven van de grootmoeder wordt door Proust tot in de kleinste details
waargenomen en met een ware schrijflust genoteerd; geen zucht, geur,
blik of vingerbeweging ontsnapt hem en wel met een aandacht die soms
even, hoe gewaagd ook, aan Poe doet denken waar de hoofdpersoon met
een verschrikkelijke aandacht zijn eigen ondergang pleegt waar to nemen.
Een aanvulling, qua betekenis, op deze episode is gelegen in de scene in
het begin van zijn boek waar de dochter van de door Proust zo zeer be-
wonderde componist Vinteuil, in een vrijage met haar vriendin
Albertine, deze het portret van haar vader laat bespuwen. Een boze
triomf over deze vader, die aan verdriet over het lesbische gedrag van
zijn dochter ten gronde is gegaan. Als de grootmoeder is gestorven,
verandert de moeder op een welhaast griezelige wijze; haar loop doet
steeds meer aan Marcels grootmoeder denken, ook haar stem verandert,
ze gebruikt dezelfde zegswijzen, leest ook verder, net als zij, alleen nog
maar de brieven van Mme de Sevigne en in haar gezicht schemeren steeds
sterker de geliefde trekken. Na het breed expose der tederheden van de
moeder, staat de geliefde overledene langzaam weer in haar op en in dit
toneelspel met onderling verschuivende rollen wijzen een voorbeeldige
smart en liefde over het object heen en vervullen met schuld en berouw.
Er in, is het verterend verdriet verwerkt van de componist Vinteuil over
de homofiele neigingen van zijn dochter, tot over het graf. Wel transfor-
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meerde Proust zijn Albert, Andre en Angostinelli in Albertine, maar gaf,
beducht voor schandaal, zijn eigen voorkeur in deze, gestalte in de her-
tog, prins, jonkheer en baron Palamede de Charlus, een magistraal
beschreven figuur: demonisch, zwavelachtig, schaamteloos en die alle
'splendeur et misere' der afwijkende lusten in zich vervat. Voor Proust
die de beeltenis van zijn moeder als gekerfd in zich droeg, is deze
beschrijving een uitgewerkt sacrilege als van de dochter van haar vader.
Proust, die behalve in Charlus ook wroet in de gestalte van Swann, vecht
in deze laatste zijn robbertje met de cocotte Odette, een naam die niet
voor niets 'o schuld' betekent. Proust, zoals gezegd, moet het van onder-
en boventonen hebben en door de avondvisite rimpelt dan ook een boos-
aardige spot, maar schrijft hij niettemin "Terwijl de lust mij meer en
meer omvatte, voelde ik in het dieptste van mijn hart een oneindige
treurigheid en troosteloosheid en het was mij of ik de ziel van mijn
moeder tot wenen bracht." Zijn enige uitweg was een zowel boven de
dingen staan als er in, maar ook dit herbergt een element van schuld; in
het objectiveren van de wereld waarin hij verkeert, ligt de superieure
distantie in het zich verliezen in deze morele vrijplaats, het verraad aan
de moeder. De smart van Proust is dat zijn moeder hem vergeven zou
hebben zonder to begrijpen hoe zijn onmiskenbare boosheid gelegen was
in het weet hebben van die wereld, die eens zo in het voordeel van
Swann werd uitgelegd, een eerbewijs dat hem zo catastrofaal beroofde
van wat hem toekwam en voor goed deed verliezen.

In het hele werk is er de beurtzang van het bijzondere en het algemene:
het genadeloos aanwijzen maar ook het liefdevol aanraken, de ironie en
de distantie enerzijds, de tederheid anderzijds, uiteindelijk culminerend
in een geheel dat een verstaan mogelijk maakt. Bij Proust hier geen spoor
van utopie, metafysiek of wat voor transcendentie ook. Eer is het dat,
wat het werk mogelijk maakte, de epifanie die zich eerst in zijn oor-
sprong laat kennen als zij zich ontvouwt. Het hele werk van Proust
ontstijgt aan een koekje bij de thee, maar openbaart niet minder dan het
geluk als het gemis ervan, een samenzwering van lust, leven, last en zin.
Het is dat wat men niet heeft, maar waarin men bestaat, naijlend beeld
van een onvatbare geborgenheid. Niemand weet dat hij gelukkig is, hi j
moet er voor naar buiten treden in het Bemis. Dat is een zware last, en
een die ook nog moet worden gedragen met dank om de onvergelijkelijke
waarde ervan.
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