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Voorwoord

Waar komt een gedicht vandaan? Een antwoord vinden we bij Wallace
Stevens1:

From this the poem springs: that we live in a place
that is not our own and, much more, not ourselves

Ik weet niet hoe het voor iemand anders is, maar ik vind deze regels
ontroerend. Er was een tijd dat poëzie de allerindividueelste expressie
van de allerindividueelste emotie heette. Hier lijkt poëzie te beginnen
met een dubbele onteigening. Wat is dat voor een plaats die niet van
onszelf is en die daarbovenop...onszelf niet is?

Slechts zelden vraagt iemand waar een scriptie vandaan komt. Heel wat
vaker hoor je de vraag: waar gaat het over? In de nogal lang uitgesmeerde
periode dat ik met het project bezig was, antwoordde ik op
uiteenlopende manieren. ‘Het gaat over de gedichten van Wallace
Stevens’ zei ik, als ik verwachtte dat poëzie bij de vragensteller goed zou
vallen. Of ik kon zoiets zeggen als: ‘Het gaat over het merkwaardige
fenomeen dat je soms alleen door precies de juiste woorden te vinden, in
contact kunt komen met dringende gevoelens.’ Op het werk vertelde ik
meestal dat het over vernieuwing ging, over de mogelijkheid dat we een
uitweg uit een probleem vinden door ons te laten meenemen in een
proces dat onze eigen patronen doorbreekt. Tegen iemand die niet zou
schrikken van een raadselachtig antwoord zei ik: ‘Denk je ook niet dat wat
we zeggen, denken, voelen soms wel van buiten onszelf lijkt te komen’ En
anders gaf ik als reden dat ik wilde weten wat het is om jezelf te zijn.

Een antwoord dat ik bevredigend vond was er nooit bij. Dat is reden
genoeg om jezelf vragen te stellen. Was het onderwerp toch te vaag
omlijnd of te veelomvattend? Wilde ik onderwerpen met elkaar
verbinden die het verdienen een separaat bestaan te leiden? Kon ik weer
niet kiezen? Hadden al die mooie thema’s niet een beter lot verdiend dan
door mij op een hoop geveegd te worden?

Inderdaad was het onderzoek niet ontsprongen uit een doelgerichte vraag
waarop ik een zo precies mogelijk antwoord wilde vinden. Eerder waren
er een aantal momenten van verwondering waarvan ik het gevoel had dat
ze veel met elkaar te maken hadden. Misschien een kwetsbaar

                                                
1 Uit: Notes towards a supreme fiction, (Stevens 1989: p. 383)
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uitgangspunt voor een onderzoek. Maar ik besloot dat een gevoel dat zich
door alle momenten van twijfel weet te handhaven bewijskracht heeft.
Bovendien hield ik er rekening mee dat bij dit onderzoek een van de
fascinerende kenmerken zich aandiende van wat ik ‘langzame kennis’
besloot te noemen: dat het antwoord eerder arriveert dan de vraag.

Wat was dan die rode draad die de hoofdstukken moest verbinden? In elk
geval ging het telkens over de juiste woorden vinden, over ‘jezelf’ vinden
ook, en nu en dan over aloude filosofische thema’s als vinden wat ‘waar’
en ‘waardevol’ is. Het begon met de verbazing dat er zoiets als
woordnood kan bestaan, dat alleen door het vinden van precies de juiste
woorden soms een nood kan worden gelenigd. En er was nog tijdens het
schrijven aan deze scriptie de geheimzinnige ervaring, die ik deel met
vele anderen, dat de woorden de indruk maken dat ze niet uit jezelf maar
ergens van buiten komen.

Iemand vroeg wat ik daar nu mee te weten was gekomen. Misschien niet
meer dan wat Stevens in twee regels uitdrukte: dat we soms lijken te
verblijven in een plaats die niet van ons is. Dat is een plaats waar we niet
snel over uitgepraat raken. Altijd vreemd en vertrouwd tegelijk. We
vinden er dikwijls niet wat we zoeken. Soms vinden we echter iets
waarvan we niet wisten dat we het zochten of dat het bestond.

Toen ik de laatste hand legde aan dit werkstuk werd mijn dochtertje
Hadassa geboren. Uitheemser dan door de ogen van een pasgeborene kan
de wereld niet worden ervaren. Maar tegelijk kan alles niet meer eigen
zijn. Als ze krampjes heeft, doet de wereld pijn, en de gordijnen gieren als
ze lacht. Haar babywereld lijkt met dezelfde draad geweven als zij zelf.
Misschien wonen zuigelingen, in tegenstelling tot de spreker in het
gedicht, in een plaats ‘die zij zelf zijn’.

Langzaam neemt Hadassa bezit van de plek waar ze is neergelegd.
Helemaal niet doordat ze merkt dat ze een handje heeft om mee te
grijpen. Lang voordat ze haar eigen vingers bekijkt, zijn deze al bezig zich
vertrouwd te maken met alles om haar heen. Het moment dat ze merkt
dat zij het is die naar iets tast, heeft ze nog ver voor zich. Haar langzaam
veroverde zelf moet zich geleidelijk maar gestaag scherpen. Een
grimmige filosoof zal vaststellen dat we worden ingewijd in een wereld
van ficties, om vervolgens de fictie van een wereld te ervaren. Maar dat
doet geen recht aan het feit dat het proces geen interpunctie kent. Er is
geen starthypothese, geen volgorde. Er is een innig contact waarin, zo lijkt
het, een zelf...bij zichzelf komt. Gaat het straks met haar eerste woorden
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op een vergelijkbare manier? Misschien zal ze zich murmelend
uitstrekken naar de poes. Op een dag hoort ze zich voor het eerst zijn
naam uitspreken. Het duurt dan nog een hele tijd voordat ze een
onderscheid aanbrengt tussen het dier zelf, zijn naam, en een plaatje van
een poes in een boek.

Dat zijn nogal geheimzinnige observaties, hooguit bedoeld als een
impressie van de thematiek die ik in de komende hoofdstukken wat
rustiger wil verkennen. Onbeholpen woorden als ‘interpunctie’, ‘zelf’ en
‘starthypothese’ rechtvaardigen de ruime aandacht die daarbij is
ingeruimd voor het dichterlijke woord. Ik behandel hierna een aantal
ambiguïteiten die iets weg hebben van de kwestie van de babywereld.
Soms willen ervaringen zich niet aansluiten bij ons verlangen naar
schematische helderheid. De filosoof is er, zo heb ik de afgelopen jaren
geleerd, niet in de laatste plaats om te laten zien dat waar we de dingen
zo graag willen ontleden en ordenen, ze zich presenteren als een
Escheriaanse voorstelling van een honingraat. ‘Zie toch’, zegt de filosoof,
‘als je goed kijkt is zo’n cel niets anders dan de grensafbakening van de
omliggende cellen’.

Natuurlijk toont alles wat onbekend is, zich aanvankelijk op deze manier,
paradoxaal en onontwarbaar. Dat kan erop wijzen dat we de analyse op
een wakker moment moeten hervatten. Aan die valkuil hoop ik te
ontsnappen in dit onderzoek. Ik wil laten zien dat er momenten zijn dat
alleen een strategie die past bij de vervreemdende setting van een plaats
die ‘not our own’ is, de weg kan vrijmaken waarlangs adequate kennis
ons ten deel valt. Hierna, in de inleiding, licht ik toe op welke thema’s
mijn onderzoek zich zal toespitsen. Hopelijk kunnen de hoofdstukken
daarna niet alleen iets verduidelijken over de aard van wat ik ‘langzame
kennis’ noem, maar zullen ze er tegelijk ook een voorbeeld van zijn.

Mijn dank wil ik uitspreken aan Mariëtte voor haar inspirerende en
toegewijde begeleiding bij het schrijven van deze scriptie. Ik heb het
ervaren als een ‘toename aan zijn’. En ik dank Masja voor haar adviezen
en suggesties in de afgelopen weken en voor haar steun en geduld in de
afgelopen jaren. Verder dank ik Dick voor zijn tip over Jopie Huisman.
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Inleiding

Woorden, dingen, gebaren
In een van de zalen van het Gemeentemuseum in Den Haag staat een
glazen vitrine met daarin een inktstel uit de achttiende eeuw. Twee
kandelaars, een inktpot, een zandpot, een tafelbel staan georganiseerd
rond een obeliskvormige penhouder. Als ik eromheen loop zie ik telkens
nieuwe details. Het porselein is bont met bloemen beschilderd, de
inktpotten blijken versierd met gouden saterkoppen. Merkwaardig
genoeg suggereert de statische opstelling een en al beweging. Het is alsof
de symmetrisch gerangschikte objecten zich afhankelijk van mijn positie
tot een nieuwe formatie organiseren. Toen ik nog niet wist dat het een
inktstel was, had het iets weg van een geheimzinnig altaar.

Voor een regelmatige lezer van filosofieboeken is er weinig
opzienbarends aan het gegeven dat objecten, in dit geval de
schrijfbenodigdheden, zich niet zomaar aan mijn blik prijsgeven. Het ding
presenteert zichzelf maar net zoals ik het bekijk. Vanuit een willekeurige
gezichtshoek, onder een bepaalde lichtinval en met mijn
gezichtsvermogen en mijn manier van kijken. Ik ben me ervan bewust dat
ik vooral veel níet waarneem: de binnenkant van het inktpotje, de flanken
van de penhouder. Als ik een aap was geweest of een kikker, had ik
vermoedelijk veel waargenomen maar niet het inktstel waar ik nu voor
sta. Ik bedoel maar dat we het idee van objectieve inktpotten beter niet in
ons hoofd kunnen halen.

Vanwaar dan de behoefte om filosofisch stil te staan bij het eerste het
beste schrijfgerei in een museum? Misschien dat ze zo fraai als ‘dingen’
zijn uitgestald. Filosofen hebben veel met dingen. De geschiedenis van de
wijsbegeerte gaat dikwijls over stoelen, tafels en bomen. Aan Duitse
filosofen hebben we fraaie begrippen als ‘Ding an sich’ en ‘Dinglichkeit’
overgehouden. De vraag waar de mens begint en het ding ophoudt is een
van de belangrijkste in de wijsbegeerte van het Westen.

Het inktstel bevindt zich ondertussen in een volmaakt vreemde
omgeving. Niet in een achttiende-eeuwse werkkamer, maar in een glazen
kast in een deftige museumzaal, in een tijd waarin zelfs de kroontjespen
van Gerard Reve in onbruik is geraakt. In andere kasten staan ook dingen:
hoeden, koffiekannen en schrijfmachines. Een paar zalen verder vinden
we de Victory Boogie Woogie van Mondriaan. Ook dat is voor ons
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inktstel niet zonder betekenis: de fraai gedecoreerde porseleinstukken
zijn definitief van al hun kantoortaken ontheven. Op het goudversierde
plateau houden ze het midden tussen een ingelijst stilleven en een
gereedschapset. Het roept een vaag gevoel van ontheemding op.

Er is een gedicht van Wallace Stevens dat mij een soortgelijk gevoel
bezorgt:2

Anecdote of the jar

I placed a jar in Tenessee,
And round it was, upon a hill.
It made the slovenly wilderness
Surround that hill.

The wilderness rose up to it,
And sprawled around, no longer wild.
The jar was round upon the ground
And tall and of a port in air.

It took dominion everywhere.
The jar was grey and bare.
It did not give or bird or bush,
Like nothing else in Tenessee.

Het gedicht vertelt hoe de pot bezit neemt van een wilde omgeving. De
anekdote is hier om een paar redenen interessant. De pot is rond,
duidelijk een cultuurproduct door en voor mensenhanden gevormd.
Maar het voorwerp heeft zijn vanzelfsprekende bestemming verloren: als
in een experiment plaatste de ikfiguur het ding ergens op een heuvel. De
aantrekkingskracht van de geheimzinnige pot blijkt groot. De natuurlijke
omgeving schikt zich om het object, dat magische krachten lijkt te
bezitten. Het laat iets van de macht zien van het voorwerp in zijn
verwilderde context. ‘It took dominion everywhere’, lezen we. Ook het
gedicht zelf lijkt niet goed te weten wat het met het vreemde cultuuritem
aan moet, gelet op het onbeholpen rijm (‘round upon the ground’), de
onregelmatige versvormen en de huis-tuin-en-keukentaal. Sommige
kenners van het werk van Stevens wijzen erop dat de pot een Europees
cultuurproduct is dat nogal plompverloren in de Amerikaanse wildernis
van de achttiende eeuw wordt geplaatst. Kortom, de Nieuwe Wereld van
de vrijheid wordt opgebouwd met het erfgoed van het oude continent. De
                                                
2 Stevens 1989: p. 76.
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proef leidt ertoe dat er iets ontstaat wat eigenlijk niet kan bestaan; de pot
heeft iets van een ‘port in air’, zo lezen we.

Net als bij de ervaring met de inktpotten lijkt hier sprake van een object
dat tegelijk irrelevant en dwingend aanwezig is. In het geval van de pot
onderwerpt een wildernis zich aan de suprematie van een
gebruiksvoorwerp. Bij mijn museumervaring lijkt dat in eerste instantie
anders. De voorwerpen, gepoetst en gerangschikt in hun vitrine, maken
de indruk versteend te zijn in hun ding-zijn. Zo stel ik me het Ding-an-sich
voor: onbemiddeld en onaantastbaar staat het te zijn wat het is. Het gaat
niet langer betrekkingen aan met mij of met andere objecten - afgesloten
voor iedere context, is het voor eens en voor altijd het inktstel. Dat de
spullen zijn om naar te kijken versterkt deze ervaring: zijnsmetafysica heeft
van oudsher een voorkeur voor het visuele. Net als bij een foto is de
aanblik onveranderlijk, verstild.

Toch is daarmee niet alles gezegd. Want hoe overzichtelijk het
schrijfgerei ook is uitgestald, een eerste aanschouwing geeft zoals gezegd
weinig helderheid over de betekenis van de objecten. De tijdsafstand
maakt dat ik slechts met moeite de functie weet te ontdekken. Aan de
andere kant heb ik al heel wat ‘begrepen’ voordat ik ook maar over
functies heb nagedacht. Ik ervaar op zijn minst hoe dingen waarvan ik de
functie aanvankelijk niet kan be-grijpen, letterlijk voor het grijpen liggen.
De porseleinen voorwerpen zijn gemaakt om naar te grijpen: de bel met
zijn lange greep, de potdeksels, de voet van de kandelaar - ook zonder
dat ik weet waar de objecten voor zijn, zijn mijn handen gereed om ze aan
te pakken en er zinvolle handelingen mee te verrichten. Maar juist dat
belemmert de glazen overkapping, en anders wel het museumreglement.

Ik moet in het museum een nieuwe betrekking aangaan met de
tentoongestelde voorwerpen: het inktstel dat in zijn volle glorie is
uitgestald is een ex-inktstel. Het is om naar te kijken en omheen te lopen.
Natuurlijk is het overdreven om te stellen dat die ervaring mij verandert.
Toch lijkt er iets verschoven. Terwijl ik probeer de objecten in mijn macht
te krijgen door hun functie te doorgronden, word ik mij bewust van een
zekere macht van de objecten zelf. Dit is de ervaring: al voordat ieder
verstandelijk begrip zich vormt lijk ik al in een zeker lichamelijk
‘begrijpen’ verwikkeld. Ik word mij daarvan juist dan bewust als het
spoor doodloopt tegen de glazen begrenzing.

Ik zei het al, filosofen houden van dingen. Maar ze zijn minstens even dol
op woorden. Meestal is er weinig bijzonders aan een woord. Je grijpt
ernaar om dit of dat mee te delen. Woorden zijn net als dingen
onontbeerlijk. We gebruiken ze om onze bedoelingen aan anderen
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duidelijk te maken, vaak de hele dag door. Soms hebben we woorden ook
nodig om onszelf te begrijpen. Want zoals het object in het museum
vreemd is, kunnen we ook voor onszelf een raadsel zijn. Dan moeten we
proberen onszelf te verstaan, of ons ‘met onszelf’ verstaan. Dat is een
filosofische aangelegenheid op het moment dat we een deugdelijk
referentiepunt missen. Op bange momenten lijken we wel in onszelf
ingekapseld. We zijn wat we willen waarnemen en staan voor de vraag
hoe dat mogelijk is: hoe kun je immers iets bekijken zonder standpunt
van buiten? We zijn geen vitrinekast waar we omheen kunnen lopen om
het eens van verschillende kanten te bekijken. En zelfs dat hoeft, zoals we
zagen, de zaak nog niet eenvoudiger te maken.

Woorden roepen in het dagelijkse bestaan voortdurend gevoelens
van macht en onmacht op. Van woorden verwachten we soms te veel en
soms te weinig. Te veel als we nagaan hoe onze pogingen om voor eens
en voor altijd duidelijkheid te krijgen, steeds weer stuklopen op
discussie, onbegrip, misinterpretatie. Te weinig als we in onze
vertwijfeling hierover voorbijgaan aan de verbluffende werking die
woorden soms óók kunnen hebben, bijvoorbeeld als we worden geraakt
door een paar regels uit een gedicht of als we luisteren naar een
indrukwekkende grafrede. Taal is op een verwarrende manier beperkt en
onbegrensd. Veel mensen zijn het er over eens dat er een grens zit aan wat
we onder woorden kunnen brengen. ‘Eén beeld zegt meer dan duizend
woorden’, zeggen we wel eens. Maar aan de andere kant beperken we ons
in sommige gevallen tot een paar welgemikte woorden omdat ze de
feitelijke strekking van de schrifttekens ver overstijgen.

Niet voor niets had ik het tot nu toe in een adem over woorden en
dingen.3 Ook een woord kan als een raadselachtig relikwie voor je liggen.
Het kan een vreemde en voorbije indruk maken. Het kan knellen en zoek
raken. Zijn woorden eigenlijk niet ‘letterlijk’ dingen? Ze zijn met een
vlekkerige pen geschreven waardoor we moeite moeten doen om in de
slierten en krullen van inkt de woorden te zien. Ze zijn nog ruikbaar met
graffiti op de muur aangebracht. Of ze klinken hard in je oor, bijvoorbeeld
in de tram als je een boek leest. Zo bekeken is er veel dingmatigs aan een
woord, terwijl er aan de andere kant, zoals we zojuist vaststelden, veel
betekenis kan zitten in objecten en lichamen.

Als we voor een moment het onderscheid tussen beide nog verder
willen relativeren, komt de metafoor van het gebaar van pas. Stel, iemand

                                                
3 Het is niet mijn bedoeling om de relatie tussen woorden en dingen indringend vanuit een
taalfilosofisch perspectief te bespreken. Om recht te doen aan de verschillende inzichten en
debatten daarover zou een aparte studie nodig zijn. Ik gebruik het schema woord-lichaam
hier alleen als een schetsmatige aanloop naar de introductie van het gebaar.
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balt een vuist. Het is niet moeilijk om de betekenis van een dergelijke
lichaamsbeweging te begrijpen. Nog zonder enige reflectie op de situatie
stel ik de boosheid van deze persoon vast. Het lichaam is niet zozeer een
object voor mij, het is meteen als het voor mij verschijnt ook een betekenis
die ik begrijp, of die er ten minste om vraagt begrepen te worden. Maar
hoe gaat dit begrijpen in zijn werk? Het eerste wat ik waarneem is niet de
gebalde vuist op zichzelf. Het is vóór alles de woede van de persoon die
tot mij doordringt. Ik ervaar de boosheid en ontwaar pas daarna de
verschillende lichaamsbewegingen waarin deze tot uitdrukking komt.
Achteraf maak ik de voorstelling dat ik de afzonderlijke bewegingen in
mij opnam, om deze razendsnel te decoderen en tot de conclusie te
komen dat zulke bewegingen ‘boosheid’ betekenen. In werkelijkheid is
het eerder omgekeerd: ik zie eerst de woede, en kan daarna en daardoor
een gebalde vuist ontwaren en daarin de vingers die in de vuist zijn
samengeknepen. Ik zei dat de gebalde vuist ‘uitdrukking’ geeft aan de
woede, maar dat is niet precies genoeg. Als ik erover nadenk kan ik me
helemaal geen woede voorstellen los van de gebalde vuist. Het is eerder
zo dat de gebalde vuist en alle andere bewegingen die het lichaam van de
geagiteerde persoon ontplooit, gezamenlijk de woede zijn, dan dat ze als
tekens verwijzen naar een toestand van woede die zich ergens in een
‘onlichamelijk’ vacuüm (vgl. Merleau-Ponty 1997: p. 223 e.v.). Het gebaar
heeft - als we zoiets kunnen zeggen - een uiterlijke en een innerlijke kant
die we onmogelijk kunnen scheiden.

De gebalde vuist laat iets zien van de rijkdom en reikwijdte van gebaren.
Het hele lichaam trekt samen als een boog. De vingers knijpen samen, de
arm maakt een hoek, de rug kromt zich, het hoofd buigt naar voren. Niet
alleen de vuist balt zich samen, het hele lichaam buigt. Een gebaar als de
buiging is bijna niet mis te verstaan, hoewel een korte verkenning
uiteenlopende en zelfs tegengestelde ‘betekenissen’ laat zien. Santilli
(2002: p.38) wijst op de veelzinnigheid van het gebaar van de buiging in
geschiedenis, mythologie en cultuur. Mensen buigen om respect te tonen,
om hun nederigheid te betuigen of om zichzelf te onderwerpen. Maar
mensen buigen ook om dank en waardering in ontvangst te nemen,
bijvoorbeeld als ze door een publiek worden toegejuicht. Niet alleen
mensen buigen. We spreken van een boog als iets langwerpigs zich kan
spannen en ontspannen. Een bocht in de weg betekent een punt waar we
de andere kant op kunnen gaan. Een buiging in mijn stem geeft een
onmiddellijke betekenis aan mijn woorden die ik niet door woorden kan
vervangen. Volgens Santilli buigen zelfs de paarden van Patroklos het
hoofd in reactie op de dood van hun meester.
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Zo treft tegelijkertijd de meerzinnigheid en de onmiddellijkheid van
een buiging. Buigen lijkt dikwijls verbonden met het vermogen om te
keren, om opnieuw je richting te bepalen, om iets af te ronden, een
beslissing te nemen of om mee te gaan in de verandering die plaatsvindt.
Sommige mensen wandelen op glorierijke momenten in het leven onder
een boog door. Wat niet buigen kan, breekt. Wat daarentegen goed in
staat is om zichzelf te krommen kan, zoals de buigzame rietkraag, de
ergste invloeden van buiten weerstaan. Ook in de anekdote van de pot uit
het gedicht, leek sprake van buigende en strekkende gebaren. De
rondheid van de pot wordt tot twee keer toe onderstreept. Het
gebarenspel van het ronde object is bijzonder dwingend. Als de wildernis
op de heuvel zich strekt naar en zichzelf om de pot heen schikt, is deze
‘niet langer wild’. Blijkbaar lokken de vreemde gebaren van de pot
tegengebaren uit, waarna van puur natuur geen sprake meer is. In elk
geval ontstaat in dat samenspel iets waarvan het werkelijkheidsgehalte
ons hoofdbrekens bezorgt: een doorgang in de lucht, een poort die
misschien, zoals veel poorten, de vorm van een boog heeft.

Zeggen wat je niet denkt
Dat is voorlopig voldoende om in inleidende zin iets te zeggen over de
relaties tussen dingen, woorden en gebaren. Het gebaar maakt aanspraak
op een ambiguïteit waarop ik de komende hoofdstukken geregeld zal
terugkomen. Aan de ene kant ‘verwijst’ elk gebaar naar betekenissen,
zoals ook gesproken of geschreven woorden dat doen. Aan de andere
kant zagen we dat de onmiddellijke lichamelijke of objectmatige
presentie van het gebaar lijkt samen te vallen met zijn betekenissen. Veel
meer dan we geneigd zijn te zeggen over woorden of dingen, is het gebaar
gelijk aan wat het voorstelt. De vraag is nu in hoeverre ook woorden in staat
zijn te ‘gebaren’, dat wil zeggen een midden- of dubbelpositie in te nemen
die vergelijkbaar is met die van het gebaar.

Een kritische bespreking van een perspectief op taal waarin
dergelijke noties in een systematische samenhang worden geplaatst, is
niet het doel van dit onderzoek. Mijn belangrijkste vertrekpunt is de
fascinatie voor de momenten waarin we op woorden aangewezen lijken
om verder te kunnen. Stevens zegt ergens dat een dichter met woorden
zegt wat zonder de woorden niet bestaat (vgl. Santilli 2002: p. 60). Zo’n
uitspraak kan desgewenst met een wrevelig armgebaar worden
weggewuifd. We kunnen ons erover beklagen dat al veel te veel mensen
mooie praatjes hebben over wat er helemaal niet is. Wat alleen in
woorden bestaat, is sofisterij, zou Socrates zeggen. Bedrieglijke kletspraat
die nergens over gaat. Of we halen laconiek de schouders op: ik kan het
inderdaad moeiteloos hebben over niet-bestaande zaken als een ronde
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driehoek of een eenhoorn, de filosofische nieuwswaarde van zo’n
vaststelling is echter gering.

Maar de reden dat ik in de komende hoofdstukken regelmatig de
gedichten van Stevens opvoer, is dat ik geloof dat ze iets te zeggen
hebben dat de moeite waard is. De formule ‘wat zonder de woorden niet
bestaat’, doet vermoeden dat het mét de woorden wel degelijk bestaat.
Dat gevoel dringt zich nu en dan inderdaad op. Om de uitweg uit een
probleem of een dilemma te vinden is soms het vinden van de juiste
woorden genoeg. Het is in die gevallen niet altijd bevredigend om te
zeggen dat de begrippen mij helpen om problemen te identificeren en
vervolgens tot een conclusie te komen. Er zijn momenten die fascineren
en ontluisteren omdat de ‘oplossing’ ergens in het hart van onze
woordbezigheden gevonden wordt. We praten of schrijven een probleem
‘van ons af’. En het kan gebeuren dat aan de schrijftafel gedachten
ontstaan waarvan we niet konden vermoeden dat we ze hadden. Het zijn
niet zozeer de zorgvuldig geformuleerde inzichten die het resultaat zijn
van mijn zelfanalyse, die mij de weg wijzen uit een probleem. Ik schrijf
niet op wat ik - net daarvóór - dacht. Eerder lijkt het alsof de activiteit van
het praten, schrijven of dichten zelf een doorgang opent die daarvoor
onzichtbaar bleef. Maar als we de zaken voor een moment op scherp
stellen, merken we op dat ‘onzichtbaar’ nog altijd een verborgen
aanwezigheid suggereert. Het is, met de bewering van Stevens in het
achterhoofd, voorlopig de vraag in hoeverre dat een nauwkeurige
voorstelling is.

Hoe het antwoord ook uitpakt, het is een ingewikkelde opgave om te
winnen aan zelfbegrip waar onze pogingen vast lijken te lopen op de
onvolkomenheid van taal of op een gemis aan deugdelijke
referentiepunten. Over de complexiteiten en paradoxen van deze opgave,
gaan de komende hoofdstukken. Ik zal een aantal momenten
onderzoeken waarin spreken en schrijven zich voordoen als gebaren en
gebeurtenissen die leiden naar vernieuwing en herstel.4

Het gebaar verkenden we zojuist: de relevantie van dit perspectief is
dat het recht doet aan ervaringen waarbij een geschreven tekst of een
gesproken woord onmiddellijk present zijn, dat wil zeggen dat we niet
langer verschil kunnen maken tussen ‘wat het is en wat het voorstelt’. Die
beleving staat, zoals zal blijken, in contrast met de voorstelling van een

                                                
4 De begrippen ‘gebaar’ en ‘gebeurtenis’ worden onder ander gehanteerd door Jean-Francois
Lyotard. Ik baseer me hieronder niet actief op het begrippenkader van deze Franse denker.
Wel maak ik gebruik van enkele noties van Renée van de Vall die op haar beurt refereert
aan het werk van Lyotard. Het begrip ‘gebaar’ bespreek in de komende hoofdstukken
verband met onder andere het werk van Maurice Merleau-Ponty en Kristine Santilli.
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proces waarin we woord voor woord betekenissen identificeren en aan
elkaar doorgeven.

De kenschets van spreken en schrijven als een gebeurtenis is
verhelderend omdat ik iets wil laten zien van het proces waarin we, juist
door het gebarende vermogen van teksten, iets leren dat we nooit gedacht
hadden, of misschien nooit hadden kunnen denken. ‘Leren’ of ‘denken’ is
hierbij helemaal geen activiteit waarin een welomschreven vraag door
analyse en begripsvorming wordt beantwoord. Het karakter van een
gebeurtenis houdt hier in dat wat in een gesproken of geschreven tekst ter
sprake komt, zowel een ontdekking als een transformatie is. We
ontdekken iets nieuws door het te laten ontstaan. We ontdekken een
onvermoede vraag als het antwoord rijpt. Om dat te laten gebeuren is,
zoals ik vooral in het eerste en het laatste hoofdstuk wil tonen, passiviteit
en ontvankelijkheid nodig. Maar ‘gebeuren’ wil niet zeggen dat we
willoos zijn overgeleverd aan wat komt of uitblijft. Zulke gebeurtenissen
kunnen we voorbereiden. Ik wil in dit onderzoek volhouden dat wat in
een dergelijk proces tot stand komt, kennis mag heten.5

Deze aanspraken wil ik plaatsen tegen de achtergrond van een perspectief
dat in onze cultuur een indrukwekkende traditie heeft opgebouwd. Het is
de benadering waarin we verlangen naar woorden die vastleggen,
identificeren, classificeren, ontsluieren en die alle spraakverwarring
overstijgen. Soms lijkt het alsof we met onze woorden het liefst definitief
de banden met een al te grillige werkelijkheid zouden doorsnijden. We
willen woorden die voldoende grip geven op de zaak om onze
bedoelingen voor eens en voor altijd ondubbelzinnig duidelijk te maken
(al is er in die situatie misschien niet veel meer om over te praten). De
begrippen gebaar en gebeurtenis zijn bruikbaar om iets te laten zien van
het verlies en de beperkingen die een al te eenzijdige hantering van een
dergelijk perspectief met zich meebrengt.

Wat moet het onderzoek opleveren? In elk geval moet aan het slot van de
vier hoofdstukken een benadering die woorden en teksten opvat als
gebaren en gebeurtenissen, hebben gewonnen aan betekenis. Ik wil
argumenteren dat de begrippen helpen om een perspectief te vinden dat
op sommige momenten een doorgang mogelijk maakt naar ontdekkingen

                                                
5 Daarbij zal ik overigens niet ingaan op opvattingen en definities over wat ‘kennis’ is. Waar
nodig doe ik een beroep op enkele intuïtieve noties over criteria die we in het dagelijkse
verkeer mogen verbinden aan waardevolle, betrouwbare, deugdelijke kennis. De aanname
dat zulke intuities wortelen in een lange culturele en wetenschappelijke traditie is hier
voldoende om op zekere momenten, zonder meer buiten proportie en met weglating van
nuances, een contrasterende achtergrond te schetsen waartegen de opvattingen die ik hier
presenteer duidelijker oplichten.
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die anders buiten bereik blijven. Dat zijn bijvoorbeeld momenten waarop
we verward zijn over onze gevoelens, waarop we voor een ingrijpende
morele keuze staan, of waarin onze beleving van een zinvol bestaan in
een crisis raakt. Alles lijkt dan af te hangen van het vinden van de juiste
kennis of het beschikken over voldoende gronden om een beslissing te
nemen. De vraag die open ligt, is wat het woordgebaar op die
ogenblikken te betekenen heeft; wat mogen we ons laten zeggen door de
tekst die gebaart en gebeurt?

Ik merkte zojuist op dat een vraag soms wint aan scherpte als we
bezig zijn het antwoord te vinden. Dat lijkt op wat de dichter Rutger
Kopland zegt in verband met kunstwerken.6 Ook die zorgen soms voor de
ervaring van een antwoord op een vraag waarvan je helemaal niet had
vermoed dat je hem had. Maar dat is helemaal geen welomlijnde vraag
naar dit of dat. Het is eerder een vraag die de beperkingen aan het licht
brengt van wat ik me gewoonlijk afvraag. In hoeverre geldt deze
suggestie voor een onderzoek als dit? Dat de onderzoeksvraag in de loop
van de beantwoording aan scherpte moet winnen is zeker zo. Maar dat is
niet ongebruikelijk voor een academisch document; de vraag is het spoor
dat naar ontdekkingen moet leiden.

Daarmee breekt een natuurlijk moment aan om iets te zeggen over het
proza waarin ik zelf mijn bevindingen opschrijf. Het is voorbarig om te
stellen dat een tekst als deze een voorbeeld is van een gebarende en
gebeurende tekst die ons - met een begrip dat in het eerste hoofdstuk
centraal staat - ‘langzame kennis’ bezorgt. Sterker nog, dat zou genoeg
reden tot argwaan geven. Een filosofisch of wetenschappelijk werk dat
gaat over ‘wat niet bestaat zonder de woorden’, lijkt reddeloos verloren.
Die eigenschap past eerder bij een gedicht. Daarin worden we ineens
meegenomen door woorden die zo vreemd zijn dat ieder spoor van hun
herkomst ontbreekt. Veel dichters beleven dat ook zo; het is alsof de
regels zichzelf schrijven.

Toch maakt ook deze tekst gebaren. Dit is niet mijn verdienste. En
het is evenmin te danken aan het feit dat ik nogal veel uit gedichten citeer.
Dat laatste is althans niet het hele verhaal. Poëtische woorden laten
volgens mij inderdaad, zoals gebaren, iets doorschemeren dat ongezegd
en onzegbaar blijft. Maar - om vooruit te lopen op een gedachte die zich
in de loop van de komende hoofdstukken moet bewijzen - ik denk dat
eigenlijk alle teksten gebaren. Dat roept opnieuw vragen op over onze
academische aanspraken. Een tekst als deze moet, in tegenstelling tot een
gedicht, niets in het onbepaalde laten maar met vaste hand kennis
overleggen die zeker is en waar. Dat is heel wat anders dan met een
                                                
6 Zie hierover het vierde hoofdstuk, ‘Vinden wat genoeg is’.
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royaal gebaar iets naar voren brengen dat zich aan elke bepaling en
conceptualisering onttrekt. Integendeel, ik wil dat deze studie over de
schematische precisie en academische waterdichtheid beschikt die je van
geschriften in dit genre mag verwachten. De filosoof is er om rustig en
ontnuchterend te wijzen op de eigenaardigheden en complexiteiten die
aan zijn onderwerp vastzitten. In mijn geval wil dat zeggen: een ingang
bieden naar een beter begrip van gebarende en gebeurende woorden.
Gegeven al die beperkingen lijkt daarbij geen ruimte om lezers mee te
nemen naar iets dat onbepaald blijft. Dat zou al snel betekenen dat we
met deze tekst nog alle kanten op kunnen.

In de komende hoofdstukken, wil ik desondanks volhouden dat ook dit
prozagenre over een openheid beschikt waarin altijd iets achterblijft.
Omgekeerd denk ik dat er ook bij gedichten een grens is aan de vrijheid
van interpretatie, aan de ruimte die er voor de tekst is om dit of dat te
‘betekenen’.Vooral in het eerste hoofdstuk argumenteer ik dat ook een
filosofisch of een wetenschappelijk geschrift er niet in slaagt zijn
onderwerp hermetisch af te dichten en in te dekken. Dat komt goed uit,
want teksten waarover we niet uitgepraat raken, zijn dikwijls de
interessantste. Niet omdat ze zo onduidelijk zijn, maar omdat ze iets te
zeggen hebben dat zich blijkbaar niet meteen gewonnen geeft. Dat kan
zowel bij een filosofisch geschrift als bij een gedicht het geval zijn. Het is
onbevredigend om van zulke teksten te beweren dat er geen andere
betekenis in zit dan de eigen draai die we eraan geven. Sommige teksten
bezorgen, net als kunstwerken, een gevoel van waarheid. Als we zeggen
‘dit boek gaat over ingewikkelde vriendschappen’ dan bedoelen we niet
zoiets als ‘het kan even goed over tuinieren in Frankrijk gaan, maar bij dit
thema heb ik persoonlijk het beste verhaal.’ Hoezeer we er ook over
blijven discussiëren, de tekst stelt een eerste richting voor die het
persoonlijke of situationele lijkt te overstijgen - dat is misschien de reden
dat we er met elkaar over praten.

We kunnen dit opnieuw verhelderen door ons een gebaar voor te
stellen. Ook het gebaar heeft deze structuur dat het eindeloos onbepaald
is aan de ene kant, en onmiddellijk begrensd aan de andere. Een
eenvoudige spiertrekking met de rechterarm, kan vermoedelijk honderd
betekenissen hebben. Toch heeft de goede verstaander geen vrije keuze
uit alle mogelijkheden. Zonder dat is onderhandeld over de manier
waarop het moet worden opgevat, is het gebaar al begrepen. Sterker, ik
beantwoord een gebaar al voordat ik me ervan bewust ben; een beweging
met het hoofd is pas een knik als deze wordt ontvangen en voortgezet in
een gebaar - hoe miniem ook - van de gesprekspartner. Dat is hier een
belangrijke vaststelling. Blijkbaar is hier een gelijktijdigheid van enerzijds
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onbeperkte keuzemogelijkheden en anderzijds de beperking die erin zit
dat een gebaar op het moment van ontvangst al beantwoord is.

Natuurlijk blijft er heel wat te interpreteren over. Ik kan de
bedoeling achter een hoofdknik interpreteren: is het een hartelijke,
gemeende, verplichte of minzame groet? Maar zeker is dat hier een
hoofdknik plaatsvond; niet beslissend omdat iemand het zo heeft
bedoeld, maar omdat ik - nog voor elke interpretatie - de hoofdknik al als
zodanig heb opgenomen en voltooid.7 Of en op welke manier hiermee iets
is ingebracht over de aanspraken over ‘betekenissen’ en ‘waarheid’ van
tekstgebaren, moeten de komende hoofdstukken ophelderen.

Leeswijzer
Het zal, nogmaals, niet mijn werkwijze zijn om systematisch alle aspecten
van de hierboven aangekondigde benadering in een samenhang te
plaatsen. In plaats daarvan behandel ik vier teksten - twee gedichten, een
verhaal en een prozatekst over een verhaal - waarvan ik aanneem dat ze
voldoende met elkaar te maken hebben om de bundeling ervan betekenis
te geven.

In ‘Langzame kennis’ bespreek ik een tekst van Martha Nussbaum
over een roman van Ann Beattie. Nussbaum wijst in relatie tot deze
roman op een exclusief vermogen van literaire teksten, het vermogen om
ons op een ander niveau dan dat van de conceptuele inhoud van de tekst,
mee te nemen in een proces waarin we iets essentieels leren. Een van de
punten die deze fascinatie wekken is dat over de ‘langzame kennis’ die de
lezer van een roman verwerft, zoals Nussbaum argumenteert, in abstracto
weinig te zeggen valt. Toch lijkt op sommige momenten alleen dit soort
kennis toereikend om tot een beslissing te komen in een lastig moreel of
emotioneel dilemma. De vraag die ik opwerp, is of het overdragen van
deze kennis inderdaad is voorbehouden aan literaire werken, of dat een
meer inclusief perspectief mogelijk is waarin alle teksten over een
dergelijk vermogen kunnen beschikken.

‘Het magische woord’ gaat over het gedicht On the road home van
Wallace Stevens. Aan de hand van dit gedicht wil ik iets van het magische
karakter uit de vergetelheid te halen waarmee woorden ingrijpen in en
zich vermengen met de wereld om ons heen. Taal kan de werkelijkheid in
de beleving dichterbij brengen maar kan ook gevoelens van afstand
creëren. Ik wil die kwestie op de spits drijven door spreken te verbinden
aan de notie van het perfecte. In dit hoofdstuk zullen opnieuw de
gepastheid en effectiviteit van verschillende vormen van spreken
voorwerp van onderzoek zijn.

                                                
7 In het eerste en het vierde hoofdstuk kom ik terug op deze wisselwerking van gebaren.
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Woorden blijken in het persoonlijke leven soms sleutels naar
vernieuwing en herstel. Die observatie is het uitgangspunt in ‘Schrijven
met het lichaam’. Soms rusten we niet voordat onze gevoelens precies zijn
verwoord. Het vinden van de juiste woorden kan de uitweg uit een
knellend probleem wijzen. Dat is verwonderlijk genoeg - alleen spreken
is onder sommige omstandigheden een probate manier om onze nood te
lenigen. In dit hoofdstuk breng ik het verlangen om te verwoorden in
verband met - om het eigenaardig te zeggen - het verlangen om te zijn.
Hierbij komt de vraag aan de orde welke bewijzen of aanspraken we
kunnen aanvoeren om te stellen dat we zoiets als de ‘juiste’ woorden
gevonden hebben. Ik behandel dat onderwerp door uitvoerig stil te staan
bij het verhaal De pen op papier van Martinus Nijhoff.

In het slothoofdstuk ‘Vinden wat genoeg is’, ga ik dieper in op het
begrip ‘voorbereide ontvankelijkheid’ en maak ik een balans op van waar
een opvatting over woorden als gebarende gebeurtenissen naar heeft
geleid. Ik maak hierbij opnieuw gebruik van een gedicht van Wallace
Stevens, The Snow Man. Het zal hier niet alleen gaan over schrijven en
praten, maar bijvoorbeeld ook over het kijken naar schilderijen. De
parallellen die dat oplevert geven naar verwachting meer helderheid over
de gebarende en gebeurende manier waarop niet alleen onze woorden en
handen, maar eigenlijk al onze vermogens in een vertrouwd contact en
een innige wisselwerking ‘bij de dingen’ zijn.

Zoals al duidelijk werd, steekt regelmatig de poëzie van Wallace Stevens
de kop op. Zijn gedichten gaan niet alleen over kwesties die ik voor dit
onderzoek relevant vind, ze lijken dat inderdaad te doen op een manier
die met woorden ter sprake brengt wat zonder die woorden niet bestaat.
Een vraag waarop ik zojuist al een ontkennend antwoord begon te
formuleren, is of het alleen aan dichters is gegeven om woordgebaren
voort te brengen. Die kwestie zal vooral in het eerste en derde hoofdstuk
aan de orde komen. Naast Wallace Stevens treden Martha Nussbaum,
Hans-Georg Gadamer en Maurice-Merleau Ponty door de verschillende
hoofdstukken heen op als vaste souffleurs.
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1. Langzame kennis

And for what except for you, do I feel love?8

Inleiding
In een boek over zwangerschap vertelt een vrouw de volgende anekdote:

‘Na dat bezoek aan de verloskundige ging er van alles door me
heen: twijfels, overwegingen, angsten. Misschien toch maar doen,
dat bloedonderzoek? Zulk soort dingen worden nu eenmaal niet
voor niets ontwikkeld; het zou toch ook voordelen kunnen hebben?
‘s Avonds belde mijn moeder en ik vertelde het een en ander.
Gaandeweg wist ik opeens wat ik moest doen: geen
bloedonderzoek. De argumenten had ik nog niet, maar ik wist het
gewoon. Mijn besluit stond vast. Ik kreeg een rustig gevoel; het was
blijkbaar een goede beslissing. (...)’9

Je hoort zulke verhalen wel eens. Iemand worstelt een tijdje met een
lastige keuze en weet het dan ineens. Als de beslissing valt, lijkt deze
weinig verband te houden met al het moeizaam wikken en wegen dat
eraan voorafging. Er is geen sprake van een zorgvuldig beredeneerde
conclusie op basis van een scherpe feitenafweging. Het is er opeens, die
helderheid waar je zo intensief naar zocht, maar die zich blijkbaar niet liet
dwingen. Wat je daarvoor niet wist, is nu zo zeker als wat.

Misschien is het overdreven om te spreken van ‘weten’ bij
ervaringen als deze. Aan het einde van het proces krijgen we ‘een rustig
gevoel’. Er lijkt nauwelijks een strategie te formuleren die naar dit type
beslissingen leidt. Ook valt weinig te zeggen over de kwaliteit van de
gemaakte keuze. Want waar vind je de maatstaven om de alternatieven te
toetsen die voorliggen in een emotioneel dilemma zoals in het voorbeeld?
Toch kunnen we dikwijls wel degelijk spreken over betere en slechtere
beslissingen. De ene keuze kan een meer doordachte indruk maken dan
de andere, iemands verhaal kan in meer of mindere mate geloofwaardig
zijn. We zeggen over iemand dat hij trouw is aan zichzelf, en dat geldt
meestal als een groot compliment. Iemand kiest de weg die bij haar past.
Soms is dat pas na enige jaren duidelijk vast te stellen.

                                                
8 Stevens 1989: p. 380
9 Smulders, B. en Croon, M. (2004: p. 288)
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In haar essay Wat liefde weet bespreekt Martha Nussbaum een literair
verhaal over een dilemma van emotioneel-morele aard.10 Het verhaal is
van de Amerikaanse schrijfster Ann Beattie. Een jonge, gehuwde vrouw
worstelt met haar gevoelens voor een man met wie ze sinds enige tijd een
verhouding heeft. Als ze niet slaagt in haar pogingen om rust en orde in
haar leven terug te vinden, verandert ze ten slotte van strategie. Wat me
interesseert in Nussbaums bespreking is dat ze het verhaal kenschetst als
een proces van kennisverwerving. De zelfkennis die de vrouw verwerft,
blijkt niet makkelijk te benoemen of te verklaren. Er is iets geleerd, maar
wat dat precies is, daarover valt uiteindelijk nogal weinig te zeggen, zo
stelt ook Nussbaum vast. Het lijkt volkomen samen te vallen met alles
wat specifiek is aan de situatie. Toch ontstaat wel degelijk een moment
waarop aan alle twijfel een einde komt. Hoe formuleren we in zo'n geval
nog de lessen die we leren over of van de liefde?

In dit hoofdstuk neem ik Nussbaums filosofische behandeling van een
literair verhaal als leidraad. Een bespreking van een bespreking van een
verhaal dus - ik permitteer me deze tekstenlasagne om twee redenen.
Allereerst bieden Nussbaums analyses genoeg wijsgerige
aanknopingspunten om er nog een laag aan toe te voegen. Ten tweede
zullen we zien dat we nauwelijks dichter bij het onderwerp kunnen
komen, dan door precies de verhouding tussen literaire teksten en hun
filosofische commentaren te thematiseren.

Hierna beperk ik me tot de tekst van Nussbaum. Als ik af en toe de
indruk wek rechtstreeks uit het verhaal van Beattie te putten, dan is dat
omdat veel informatie uit de tweede hand beschikbaar is. Nussbaum kiest
er expliciet voor het verhaal zelf te laten spreken. Ze neemt lange
fragmenten en citaten op in haar essay, en schenkt overvloedig aandacht
aan details. Dat is inderdaad nodig: als we het verhaal samenvatten op de
manier waarop ik het zojuist deed, dan is er maar weinig opzienbarends
aan de hele geschiedenis; je hoeft niet veel mensen te spreken om zulke
verhalen uit het echte leven te horen.

Volgens Nussbaum valt echter, zoals we nog zullen zien, de
betekenis van de roman niet te reduceren tot het verhaal waarvan we een
synopsis kunnen maken. De rijkdom aan details, de verteltrant, het ritme
waarmee de auteur ons laat deelnemen aan de verwikkelingen, dat alles
is volgens Nussbaum onlosmakelijk verbonden met wat de roman ons
kan leren. En dat lijkt weer - niet toevallig - op wat we zojuist vaststelden
over het proces dat het hoofdpersonage uit het verhaal doormaakt: ook

                                                
10 Ik maak hier gebruik van de Nederlandse vertaling ‘Wat liefde weet’ uit de gelijknamige
bundel uit 1998. Waar ik in dit hoofdstuk verwijs naar paginanummers zonder verdere
bronvermelding, betreft het deze tekst.
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wat zij leert valt moeilijk te abstraheren van alle bijzonderheden waaruit
haar verhaal is opgebouwd. Toch vallen er lessen te trekken uit dit
kennisverhaal - over die lessen gaat dit hoofdstuk.

Kennis van het hart
De beslissing die een wending in het leven van het romanpersonage
inluidt, komt op nogal verrassende wijze tot stand. Na een lange periode
van vertwijfeld zoeken is de vrouw op een onverwacht moment ineens in
staat om haar keuze te maken. Het soort kennis dat haar helpt bij haar
beslissing noem ik, met een verwijzing naar Nussbaum, ‘langzame
kennis’. Het is de kennis die lijkt op wat de vriendin van de hoofdpersoon
tijdens een dansoefening doet: zichzelf zachtjesaan en met een glijdende
beweging laten vallen. Ook de kennis die de vrouw gaandeweg haar
verhaal opdoet is ‘wat je noemt langzaam’, schrijft Nussbaum. (1998: p.
179)

Als we ons de mogelijkheid van ‘langzame’ kennis voorstellen, treft
allereerst de snelheidsbepaling. Blijkbaar kan kennis over een mate van
snelheid of traagheid beschikken. Over de verwerving van kennis is zo’n
uitspraak niet vreemd. We weten dat leren tijd kost, dat sommige dingen
veel en andere weinig tijd vragen om ze te leren, en dat de ene leerling
vlotter is dan de andere. Maar het lijkt hier niet te gaan om de
hoeveelheid leerstof die iemand zich in een bepaalde tijd toeeigent. Wat
beweerd wordt, is dat de kennis zélf langzaam is. Dat is iets anders. Op
een of andere manier is temporaliteit een eigenschap van dit soort kennis:
wat hier geleerd wordt, komt blijkbaar met de tijd. We moeten voorlopig
aannemen dat iedereen die op deze kennis uit is, er rekening mee moet
houden dat zij zelf het tempo bepaalt.

In elk geval vraagt het de nodige tijd om erachter te komen wat de
hoofdrolspeelster in het verhaal te weten komt. Daarvoor moeten we
volgens Nussbaum het verloop van het hele verhaal met al zijn
bijzonderheden meebeleven. In dat verhaal is bijvoorbeeld de tijd een
dwingende factor. De vrouw leeft onder het gezag van haar horloge. Ze
heeft altijd haast en weet niet hoe ze moet ontspannen. Haar uurwerk
staat volgens Nussbaum symbool voor hoe ze haar leven leidt. ‘Het
horloge is de onpersoonlijke tijd, de tijd die je bestudeert, in de gaten
houdt, intellectualiseert: de tijd van de scepticus.’ (p. 169) Zulke woorden
typeren de manier waarop deze vrouw grip houdt op zichzelf.

Blijkbaar is deze strategie van ‘bestuderen’ en ‘intellectualiseren’ het
tegenovergestelde van de methode die tot ‘langzame kennis’ leidt. Dat
geeft al enige opheldering. De methode van de vrouw lijkt op die van een
wetenschapper die zijn onderzoekswerk uitvoert. Dat is helemaal niet
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onbegrijpelijk in een situatie waarin onzekere gevoelens en moeilijke
keuzes aan de orde zijn. In het leven staan we soms voor de opdracht om
zelfbedrog van authentieke gevoelens te onderscheiden. Gevoelens zijn
nu eenmaal zelden enkelvoudig of eenduidig. Misschien is mijn behoefte
om van baan te veranderen eigenlijk een vlucht. Misschien onderneem ik
veel van mijn activiteiten zonder het te weten alleen maar om anderen
niet teleur te stellen. Als we vastlopen in onze keuzes willen we het liefst
met wetenschappelijke nauwkeurigheid uitzoeken hoe het wérkelijk zit.
We proberen emoties objectief te toetsen en met de nodige scepsis te
analyseren. Moeilijke kwesties vereenvoudigen we door ze te ontleden en
opnieuw te ordenen. Nussbaum: ‘Met intellectuele precisie en
scherpzinnigheid volgen we zorgvuldig de wisselingen van onze passie;
we sorteren, analyseren en classificeren.’ (p. 143)

Het is nauwelijks nodig te zeggen dat een dergelijke manier van
kennisvinding diepe wortels heeft in onze intellectuele traditie. Een van
de kenmerken van deze traditie is dat persoonlijke betrokkenheid bij het
onderzoek taboe is, in de zin dat mijn voorkeuren, verlangens en
vooroordelen in het onderzoek geen rol mogen spelen. Nussbaum wijst
erop dat bij denkers met heel verschillende kennisopvattingen als Plato
en Locke het wantrouwen tegen passies en begeerten constant is. In het
beste geval voegen passies niets toe aan het onderzoek, in een erger geval
vertroebelen ze de blik en staan ze zuivere kennisvinding in de weg. Als
nu mijn verlangens en gevoelens zélf het object van studie zijn, dan moet
ik in deze traditie zorgen dat ik ze op het niveau van mijn onderzoek
buitenspel zet. Hoewel ik als zelfonderzoeker in zekere zin samenval met
mijn onderzoeksobject, moet ik een vorm van objectieve afstandname
voltrekken. Daarom benoem ik de belangrijkste elementen en probeer ik
deze zo neutraal mogelijk te observeren.

Kennis die we op deze manier verzamelen, vertrouwen we pas als
deze eenduidig en onmiddellijk is. Gevoelens worden volgens
Nussbaum geacht een onverbiddelijke en onmiddellijke toestand in jezelf
te zijn. Om aan alle twijfels een einde te maken moet de waarheid over
onze gevoelens in een verblindend moment van waarheid doorbreken:
‘hard, schel en vreemd’.11 Door te classificeren en te reflecteren kunnen de

                                                
11 Nussbaum heeft het in dit kader, onder verwijzing naar de stoicijnse filosoof Zeno, over
cataleptische indrukken. Ze worden gedefinieerd als ‘merktekens’ of ‘afdrukken’ in de ziel,
die door de werkelijkheid zelf gestempeld zijn. Het karakter van deze tekens is zo
onvermijdelijk en onmiskenbaar dat we er zeker van mogen zijn dat ze onmogelijk afkomstig
kunnen zijn van iets wat niet die werkelijkheid is. (1998: p. 149) De combinatie met de
reflectieve activiteit die deze cataleptische kennis ordent en interpreteert levert een schets
op van de kennisstrategie waartegen Nussbaum haar eigen visie laat contrasteren.
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verschillende gevoelstoestanden vervolgens onder begrippen gebracht
worden.

In dezelfde lijn worden soms ook liefdesaangelegenheden benaderd,
stelt Nussbaum. ‘Ze willen in de ziel één ding vinden dat liefde heet, één
ding dat kennis heet, in plaats van te kijken wat er te vinden is’. (p. 183)
Daarbij worden volgens Nussbaum minstens twee essentiële aspecten van
liefde uit het oog verloren: dat bij een relatie altijd een ander in het spel
is, en dat een liefde in de tijd tot ontwikkeling komt. In de strategie van
objectiverende afstandname is de mogelijkheid dat deze aspecten voor
een liefdesverhaal wezenlijk zijn, bij voorbaat uitgesloten. ‘Het is geen
ontwikkeling of opeenvolging; het is geen relatie die met de tijd
verandert. Juist omdat het helemaal geen relatie is - het heeft met de ander
eigenlijk niets te maken, het is een chemische reactie in jezelf - kan het dit
ogenblikkelijke karakter hebben.’ (p. 170)

Laten we proberen het verschil met Nussbaums ‘langzame’ kennis wat
nader te bepalen. Een enkel liefdesverhaal laat zien dat de verplaatsing
van de aangelegenheden van het hart naar een wetenschappelijk-
experimentele setting, zoals hierboven wat karikaturaal geschetst, allerlei
problemen oplevert. Nussbaum wijst erop dat het romanpersonage door
een strategie van beheersen en verklaren niet uit haar impasse raakt.
Integendeel, pas als deze werkwijze ten slotte wordt losgelaten komt de
doorbraak.

Daarmee zijn alleen nog maar opmerkingen gemaakt over wat de
mysterieuze langzame kennis blijkbaar níet is: een identificerende,
objectiverende activiteit die kritische afstandname en scepsis vereist, en
die leidt tot onmiddellijke flitsen van waarheid. We hebben blijkbaar een
manier van weten nodig die op al deze punten een alternatief voorstelt.
Een dergelijke negatieve definiëring van langzame kennis levert nog niet
veel duidelijkheid op. Aan de andere kant lijkt het wel degelijk een
beslissende eigenschap van dit soort kennis, dat deze zich telkens onttrekt
aan wat zich laat instrumentaliseren en vastleggen.

Neem bijvoorbeeld het ongemak dat er bij zulke kwesties meestal
onvoldoende informatie voorhanden is om een afgewogen keuze te
maken. Aan de ene kant moeten we inzicht krijgen in de aard van onze
wensen en verlangens. Aan de andere kant is het nodig om een reële
voorstelling te maken van wat we kunnen verwachten nadat de
belangrijke beslissing genomen is. Hier is het probleem: aan beide
informatiebehoeften valt bij ingewikkelde dilemma's zoals die van het
romanpersonage niet te voldoen, omdat de situatie vóór de beslissing
heel anders is dan erna. Nussbaum suggereert dat dit informatiegebrek er
a priori is. Voor de vrouw geldt bijvoorbeeld dat de eigen gevoelens volop
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in het teken staan van de onzekere situatie waarin ze verkeert. Gevoelens
voor de minnaar spelen daarin een rol, maar deze gevoelens zijn niet los
te zien van de situatie van spanning en avontuurlijke opstandigheid die
bij de overspelige situatie horen. Mede daardoor is het onmogelijk om
een ‘bewijs’ te vinden voor de juistheid van deze of die beslissing. Want
de situatie kan na de beslissing nooit hetzelfde zijn: elke beslissing zal de
gevoelens veranderen.

Dat de te onderzoeken situatie verandert, is hier een wezenlijk
onderdeel van het onderzoek, concludeert Nussbaum. Het winnen aan
zelfkennis is hier een kwestie van ontdekking, maar er is evenzeer sprake
van creatie. Er is wel degelijk een element van ontdekking in het spel: als
we eenmaal in staat zijn om de beslissing te nemen, ervaren we een
toename van zelfinzicht. Aan de andere kant laat Nussbaum zien dat, om
zo ver te komen, een houding van deelname en ontvankelijkheid
onmisbaar is. In het verhaal kan de vrouw alleen iets over zichzelf te
weten komen door haar onafhankelijke positie op te geven, door een
verandering te laten plaatsvinden. In dit geval moet de liefde eerst ‘tot
ontstaan’ worden gebracht om er iets over te weten te komen. Wat zo
geleerd wordt, houdt het midden tussen het onderzoeken van het nieuwe
en het doen ontstaan daarvan. ‘Die liefde moet worden gemaakt. Het
verwijderen van zelfbedrog verandert ook jezelf.’ (174)

Nog een complicerende factor voor het onderzoek is dat gevoelens maar
moeilijk te lokaliseren zijn. Voor een zelfonderzoek is het gewenst dat
gevoelstoestanden aanwijsbaar en identificeerbaar mijn binnenste
bewonen. Maar zeker in liefdesaangelegenheden lijken gevoelens zich
niet aan die norm te houden. Volgens Nussbaum laat een gevoel als
verliefdheid zich zelfs maar moeilijk duiden als de toestand van één
persoon. Liefde of verliefdheid veronderstellen immers altijd een ander
op wie die gevoelens gericht zijn. Anders gezegd: we kunnen soms de
indruk hebben dat liefde een innerlijk vermogen is dat we op deze en
daarna op die persoon betrekken. Maar in werkelijkheid is elke liefde
altijd al geactualiseerd als déze liefde voor díe persoon. De liefde bestaat
helemaal niet zonder de andere persoon door wie zij actueel wordt. Er is
een onlosmakelijk verband tussen de persoon die liefheeft en de ander op
wie de gevoelens van liefde betrekking hebben.

Dat geeft ook de kennis over deze gevoelens iets wezenlijk
relationeels, waardoor het zoeken naar de waarheid of de ware aard van
een liefde zich niet tot een onderzoek in mijn binnenste kan beperken
‘Weten van liefde is hier helemaal geen toestand van de afzonderlijke
persoon, maar een manier om met iemand anders samen te zijn en in
wisselwerking te staan, met alle gevoelens die daarbij horen.’ (p. 165) De
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onvertaalde titel ‘Love’s knowledge’ houdt niet voor niets een
dubbelzinnigheid open: in plaats van een subject dat liefheeft of over
kennis van de liefde beschikt, lijkt de liefde zich hier naar een
onbeslisbaar midden te verplaatsen. Die vaststelling compliceert
inderdaad het zelfonderzoek; kennis van haar toestand en kennis van hem
zijn onlosmakelijk verbonden. ‘Het weten zelf is een relatie, een duizelig
en opgetogen vallen.’ (p. 173)

Zo ontstaat een beeld van kennis die op allerlei punten ongrijpbaar en
meerzinnig lijkt. En dat helpt te verklaren dat het inderdaad moeilijk is
om, zoals Nussbaum opmerkt, ‘(...) er in abstracto veel over te zeggen.’ (p.
165). De liefdeslessen die we uit het verhaal trekken kunnen we dan ook
niet in algemene zin doorvertellen; op zijn minst vertellen we daarmee
nooit het hele verhaal. Het zou misschien comfortabel en efficiënt zijn om
in enkele formules en wetmatigheden de essentie van een geschiedenis
als deze te treffen. Maar formules schieten hier tekort, volgens Nussbaum,
omdat individuele geschiedenissen niet veralgemeniseerbaar zijn.
Natuurlijk kunnen we patronen en gelijkenissen opmaken uit
verschillende verhalen, en we kunnen ons afvragen op welke manier deze
patronen een rol spelen in ons eigen leven. Maar het zou een vergissing
zijn om te veronderstellen dat we, als we maar genoeg verhalen
bestuderen, op een gegeven moment over voldoende materiaal
beschikken om de patronen of wetmatigheden af te leiden die richting
geven aan de keuzes in ons eigen leven. Daarmee zouden we voorbijgaan
aan al het specifieke en unieke dat nu juist de dilemma’s van onze situatie
bepaalt.

Tegen deze achtergrond van lessen die zich niet laten abstraheren en
veralgemeniseren, wordt begrijpelijk dat wie hier iets wil leren, niet
genoeg heeft aan wetenschappelijke teksten. Net als in de geleefde
geschiedenis zelf, moet de kennis tot ontplooiing worden gebracht in een
proces waarin we actief deelnemen aan de temporaliteit die alle
tegenstellingen, emoties, details tot ontwikkeling brengt. Daarvoor
hebben we volgens Nussbaum romans nodig, omdat precies deze teksten
de lezer uitnodigen om zich open te stellen voor de uniciteit en
meervoudigheid van concrete situaties.

Daarmee is de langzame kennis voorlopig voldoende gepositioneerd. Het
is niet mijn bedoeling om aan de hand van Nussbaums analyse de
beperkingen van heersende kennisopvattingen aan het licht te brengen. In
dat geval zijn er ongetwijfeld meer bevredigende kennistheorieën te
verschaffen dan de karikaturale kenschets die hier dient als contrast voor
de ‘langzame kennis’. De opmerkingen zijn alleen bedoeld om iets te
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laten zien van de bijzonderheden en complexiteiten waarin we soms zijn
verwikkeld als we voor moeilijke keuzes staan in morele of emotionele
kwesties. Daarbij kan blijken dat sommige invloedrijke ‘kennisprincipes’
zodanig in het alledaagse leven zijn geïntegreerd dat we stuurloos raken
op momenten dat ze niet langer bruikbaar zijn.

Dan worden de begrenzingen voelbaar van benaderingen die in de
regel goede diensten bewijzen. Het zelfhulpboek adviseert om een lastig
persoonlijk probleem aan te pakken door een balans van plussen en
minnen in kaart te brengen. Maar lang niet altijd voegt een probleem zich
naar ons verlangen naar schematische helderheid. Soms zal er ruimte
moeten worden gecreëerd voor een vorm van weten die nog steeds aan
strenge eisen van zorgvuldigheid voldoet, waarbij zeker ook sprake is
van eerlijke en ontvankelijke verwerving van inzichten, maar die
bovendien recht doet aan de complexiteiten die uit Nussbaums analyse
naar voren kwamen.

Mikken op genade
Het is nu tijd om de ‘methode’ die leidt tot langzame kennis van dichtbij
te bekijken. Nussbaum typeert deze methode als ‘langzaam vallen’. Ook
die terminologie is weer ontleend aan het verhaal van Beattie, waarin de
vriendin van het hoofdpersonage deze activiteit oefent in een cursus. Hoe
doe je dat, langzaam vallen? De term is verwonderlijk genoeg. Tegelijk
met een ‘jezelf laten gaan’ is blijkbaar een vorm van beheersing in het
spel. Het vallen gaat niet met een plof, maar zachtjesaan en vrijwillig.

Er is nog een tweede metafoor die naar het geheimzinnige proces
verwijst. ‘Wat gebeuren gaat kun je niet tegenhouden. Mik op genade,’
parafraseert Nussbaum (p. 173). De verwijzing naar een religieuze
praktijk is niet toevallig. Ook wie gelooft, weet dat het geloof zichzelf pas
‘bewijst’ als geen bewijs meer wordt verlangd. Zoiets lijkt ook in ons
voorbeeld het geval: zodra geen bewijs meer wordt gevraagd, kan de
liefde zich ontwikkelen. Soms is het nodig een zeker voorschot te nemen
op wat je verwacht uit het proces te verkrijgen. De vrouw moet het
nieuwe eerst aanvaarden om het te leren kennen. Dat is de
eigenaardigheid die we zojuist al even noemden: er is tegelijkertijd
sprake van schepping én van ontdekking. Wat onderzocht wordt, moet
worden afgetast en ontdekt, maar dat kan alleen gebeuren door het al
onderzoekende tot bestaan te brengen.

De strategie van langzaam vallen gaat blijkbaar gepaard met een
middenpositie tussen kritische bezinning enerzijds en een regieloos laissez
faire anderzijds. Er is een opschorting van het denken dat wikt en weegt,
maar geen toestand van het ‘verstand op nul’. Er is ontvankelijkheid, maar
geen willoze overgave. Om iets wezenlijks over zichzelf te ontdekken,
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moet de persoon voor een moment afstand doen van een aantal twijfels,
zorgen, vermoedens, angsten en opvattingen. Zo ontstaat een houding die
ruimte laat om het nog onbekende aanwezig te stellen, om waar te nemen
wat daarvoor niet zichtbaar was.

Ook voor de lezer van het verhaal is een dergelijke houding vereist. Wie
leest met een houding die kritisch is gericht op bewijzen, argumenten en
fouten, die neemt volgens Nussbaum nog niet deel aan de tekst. Dat is
eerder de leeshouding die past bij iemand die een filosofisch of
wetenschappelijk artikel in zich opneemt. Het lezen van een roman zal
gepaard moeten gaan, althans tijdelijk, met een deelname aan de tekst en
de gevoelens en ervaringen van de personages. We schorten onze scepsis
op en kijken waar het verhaal ons heen brengt. Misschien vergissen we
ons, maar we staan onszelf toe te geloven. (p. 180)

Voor wie daarin slaagt, bieden romans een onmisbare bron van
kennis over aangelegenheden waarin emoties en morele keuzes een rol
spelen. Waar wetenschappelijke of filosofische teksten ons uitdagen om
het oneens te zijn met ordeningen, formules en systemen, daar nodigt het
verhaal ons uit om mee te gaan en mee te leven. Het leren waaraan de
roman bijdraagt, gaat veel verder dan het onderwijs in de wetmatigheden
en principes van het leven. Deze vorm van leren speelt zich voor een
groot deel af in de participatie aan de concrete situaties en
ontwikkelingen die het verhaal schetst. Terwijl we lezen, leren we niet
alleen iets over de specifieke situatie, we ontwikkelen tegelijkertijd de
ontvankelijkheid en het vermogen om waar te nemen. We leren complexe
situaties te ‘lezen’ en scherpen de zin voor wat relevant is. (Nussbaum
1990: p. 44) De roman is de gids die iets nieuws toont door ons te
begeleiden in het leerproces dat ook de karakters uit het verhaal
ondergaan. Maar een ‘gids’ is bij nader inzien een te afstandelijke
kwalificatie voor een partner met wie we een zo innige relatie
onderhouden als met het geliefde boek. Nussbaum verwijst naar de
Aristotelische opvatting over het enorme belang van hechte vriendschaps-
of liefdesrelaties bij het ontwikkelen van het waarnemingsvermogen.
‘Trusting the guidance of a friend and allowing one’s feelings to be
engaged with that other person’s life and choices, one learns to see aspects
of the world that one had previously missed.’ (1990: p. 44)

In dat kader moeten we ook het lezen van de roman plaatsen. Niet
alleen een bepaald romanpersonage, de hele tekst kunnen we als een
vriend ervaren, in de zin dat we voor een tijdje de wereld zien door de
ogen van een hoofdpersoon of vanuit het perspectief op het leven
waarvan het boek doortrokken is.12 Wat we leren van deze vriend is al
                                                
12 We kunnen ons overigens afvragen wat de reikwijdte van deze vriend-metafoor is. Hier
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even meervoudig als de kennis van de liefde die Nussbaum thematiseert:
‘Zij is helemaal niet één ding, maar een ingewikkelde manier om met
iemand samen te zijn, een opzettelijk toegeven aan onbeheersbare
invloeden van buitenaf.’ (1998: p. 179)

De lessen hebben iets weg van het langzame vallen uit het verhaal
van Beattie, waarbij overgave gepaard gaat met vertrouwen. Daardoor
kan de kennis zich ontwikkelen en ontvouwen in de tijd. De stijl van de
roman is daarbij, nogmaals, niet minder belangrijk dan inhoud. Want
door zijn verteltrant, zijn ritmiek, en door een rijkdom aan details en
bijzonderheden kan het verhaal ons meenemen in dat wat zich niet laat
conceptualiseren of classificeren. Dat is een conclusie die recht doet aan
ervaringen van veel literatuurlezers. De strekking van een roman kunnen
we doorgaans in een beknopte synopsis weergeven, maar wat de
leeservaring tot zo’n rijk avontuur maakte, verdwijnt daarbij in het
algemeen. De lessen uit de roman zijn inderdaad niet tot algemene
formules samen te vatten die we de volgende keer bij een soortgelijk
geval in ons eigen leven kunnen toepassen. Het leven leert telkens dat
ieder geval toch weer anders is, en dat ‘dezelfde’ gebeurtenis voor de één
een heel andere betekenis heeft dan voor de ander.

Dat is wel anders bij een wetenschappelijke of filosofische verhandeling.
Veralgemeniseerbaarheid van de inhoud is hier juist een vereiste en het
verlies bij navertelling kan beperkt blijven. Sterker nog, soms blijken
anderen beter in staat om de inhoud van een wetenschappelijk artikel te
verwoorden dan de oorspronkelijke opsteller. Van een ingewikkelde
relatie met de tekst lijkt geen sprake: ik gebruik de tekst om mijn kennis
te scherpen en uit te breiden.

Dat neemt overigens niet weg dat volgens Nussbaum de vereiste
van eenheid van vorm en inhoud ook geldt voor filosofische of
wetenschappelijke teksten. Elke stijl geeft op zichzelf uitdrukking aan een
zekere impliciete inhoud, zodat een tekst die we onderbrengen in een
vorm die niet past bij haar inhoud, altijd tegenspraken zal oproepen. ‘My
first claim insists that any style makes, itself, a statement: that an abstract
                                                                                                                                     
onderscheiden we de rol van een vriend als ‘voor-lever’, iemand aan wie we onze eigen
manier van leven spiegelen en wiens voorbeeld we volgen. Maar vriendschap veronderstelt
wederkerigheid: vrienden geven en ontvangen - in welke vorm dan ook - in gelijke mate. De
vraag is in hoeverre dit opgaat voor het boek  als een vriend. Wat geven we als lezers aan
het boek? Een mogelijk antwoord is dat we onze interpretaties en leeservaringen inbrengen,
en zo het boek pas tot ontplooing laten komen. Dat is ongetwijfeld zo. Maar als we ook hier
uitgaan van gelijkwaardigheid, moeten we afwegen of daarmee niet te veel zwaarte op
interpretatie komt te liggen. De roman geeft richting en neemt het initiatief, zo komt uit
Nussbaums bespreking naar voren. Dat de lezer eigen richtingen voorstelt past daarbij,
maar het lijkt spanning op te roepen als we aan deze tegenbeweging een gelijk gewicht toe
kennen; kan de tekst tegelijk een vriend en een autoriteit zijn?
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theoretical style makes, like any other style, a statement about what is
important and what is not, about what faculties of the reader are
important for knowing and what are not. There may then be certain
plausible views about the nature of the relevant portions of human life
that cannot be housed within that form without generating a peculiar
implicit contradiction.’ (1990: p. 7) Elke tekst bezorgt de lezer een
specifiek leesplezier. Zoals de roman over liefde ons op een bepaalde
manier laat deelnemen aan de emoties van de personages, zo kan een
verhandeling over logica, in een strakke systematische stijl gesteld, een
plezierig gevoel van orde en transparantie oproepen.

Maar de leeservaring van ontvankelijkheid en passiviteit is blijkbaar
exclusief weggelegd voor lezers van literaire teksten. ‘Bij het lezen van
een verhaal schorten we onze scepsis op; we laten toe dat we worden
geraakt door de tekst en door de personages die door de tijd heen met
ons converseren.’ (1998: p. 180) Blijkbaar heeft het ‘langzame vallen’ dat
gepaard gaat met deze ervaring, veel te maken met thema’s als liefde en
emotie die juist in dit genre worden ontvouwd. ‘De opvatting houdt in
dat we niet kunnen liefhebben als we uit zijn op een wetenschap van het
leven; ze moet worden belichaamd in een tekst die zelf afwijkt van het
wetenschappelijke.’ (1998: p. 180) Tegenover een literair werk zijn we
nederig, open, actief en toch poreus. Tegenover een filosofisch werk staan
we daarentegen actief en beheersend. We bedenken tegenargumenten,
laten geen flank ongedekt. ‘Blijkbaar zijn we niet zulke liefhebbende
mensen wanneer we aan het filosoferen zijn’, concludeert Nussbaum.
Maar wat ontbreekt is niet alleen emotie, vervolgt ze. ‘Het is ook
passiviteit - vertrouwen, de aanvaarding van onvolledigheid.’(1998: p.
181) De conclusie lijkt te zijn dat een praktijk als de filosofie en
wetenschap onlosmakelijk de ambitie met zich meebrengt om als een
soort mathesis universalis de wereld in formules onder te brengen.

Toch zijn er volgens Nussbaum wel degelijk redenen voor de filosoof om
te schrijven over dezelfde aangelegenheden als die de roman behandelt.
Precies de onbeslisbaarheid en de onvolledigheid die de roman inzake
zulke thema’s aan het licht brengt, zijn voor de filosoof een belangrijke
bron van onderzoek. ‘The very quality that makes the novels so unlike
dogmatic abstract treatises are, for us, the source of their philosophical
interest.’ (1990: p. 29) Om daarover goed te schrijven, zal de filosofie
volgens Nussbaum concessies moeten doen aan meer literaire vormen
van schrijven. Alleen door iets van de literaire stijl te adopteren is het
mogelijk om recht te doen aan de onvolledigheid en het niet-redelijke dat
ter sprake komt in de roman. ‘Om ruimte te maken voor liefdesverhalen
moet de filosofie meer literair zijn, meer gelieerd aan verhalen, en moet ze
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meer respect tonen voor wat raadselachtig en onafgesloten is dan vaak het
geval is. Ze moet dicht in de buurt komen van wat het beste is, en het
meest echt redelijke, in niet-filosofische geschriften. ’(1998: p. 185)13

De vraag is nu of deze voorgestelde toenadering de scheiding tussen de
twee niet rigoureuzer maakt. Want blijkbaar is het alleen aan een
filosofische tekst die ‘niet meer zo filosofisch’ is, gegeven om iets te
zeggen over ‘wat raadselachtig en onafgesloten’ is. Voor het overige ziet
Nussbaum voor de filosofie een zekere procedurele rol van orde
handhaven weggelegd. ‘In sommige omstandigheden is het toch juist de
filosoof die zegt: ‘Kijk nu toch; zie hoeveel kanten hieraan zitten; zie toch
dat hier geen cataleptische zekerheid bestaat’.’ (1998: p. 184)

Hierna wil ik argumenteren dat een dergelijke rolverdeling tussen
literaire werken en hun filosofische commentaren op grond van het al dan
niet aanwezige vermogen om op genade te mikken, de kloof wellicht
dieper maakt dan nodig, en de zaak bovendien niet bij voorbaat
verheldert.

De vormen van de leegte
Natuurlijk zorgen romans voor heel andere leeservaringen dan
wetenschappelijke verhandelingen. En het is beslist zo dat over sommige
thema’s meer valt te leren van een roman dan van Immanuel Kant. Toch
zie ik niet in waarom de dichotomie uitgerekend op scherp moet worden
gesteld rondom thema’s als ontvankelijkheid, passiviteit en
onvolledigheid. Het is volgens Nussbaum met name op deze punten dat
de stijl van de roman ons kan meenemen naar plaatsen waar een meer
cerebrale manier van schrijven niet bij kan. Ik wil hieronder enkele
bezwaren naar voren brengen tegen een gebiedsafbakening waarbij
dergelijke begrippen al te eenzijdig verbonden worden met literaire
teksten. Deze aanspraak op exclusiviteit doet geen recht aan ervaringen
van poreusiteit en ontvankelijkheid bij andere aangelegenheden dan die
van het hart, en creëert bovendien een onnodig mystieke sfeer rond de
kennis die we van romans vernemen.

                                                
13 Nussbaum geeft in haar inleiding op Love’s Knowledge aanwijzingen over een
‘Aristotelische’ manier van schrijven die bij uitstek geschikt is om op filosofische wijze te
schrijven over literaire werken. De kwalificatie ‘Aristotelisch’ verwijst allereerst naar de
schrijfstijl van de Griekse filosoof zelf. ‘(...) Aristotle doesn’t write tragedies. He writes
philosophical and explanatory commentaries that are concrete, close to ordinary language,
intuitive, but, still, not literary in their style.’ (1990, p. 18) Daarnaast verwijst ‘Aristotelisch’
naar de ethische opvattingen van Aristoteles, zoals Nussbaum deze in vier thema’s
samenvat: de onvergelijkbaarheid van waardevolle zaken, het primaat van het particuliere, de
ethische waarde van emoties en de ethische relevantie van onverwachte gebeurtenissen.
(1990, pp. 36-44)
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Voordat ik die beweringen nader toelicht wil ik eerst nog enkele
aanvullende opmerkingen maken over Nussbaums opvattingen over stijl.
Nussbaum doet twee belangwekkende claims over de stijl van een tekst.
Zoals we eerder al opmerkten, benadrukt Nussbaum dat in alle teksten
vorm en inhoud onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een tekst over
logica zegt niet alleen op het niveau van de inhoud iets over het
onderwerp. Ook de strakke ordening, de lengte van de zinnen en de
resolute woordkeus vertellen iets over hoe de wereld in elkaar zit. De
tweede opmerking over stijl is dat consistentie tussen inhoud en stijl
belangrijk is. Een stijl die niet past bij de inhoud roept tegenspraken op.
Dat verzwakt in veel gevallen het effect van een tekst, maar het kan ook
een interessante spanning aanbrengen die de inhoud van de tekst juist
verdiept. Een voorbeeld hiervan zullen we aantreffen in het gedicht On the
road home dat ik in het volgende hoofdstuk bespreek. In beide gevallen is
consistentie - of precies het gebrek daaraan - van veel betekenis voor wat
de tekst te zeggen heeft.

Als we dat consistentiebeginsel aanvaarden, dan hebben we niet
genoeg aan teksten die zijn opgetrokken uit kwantitatieve bepalingen,
dialectische schema’s, formules en veralgemeniseringen. Zulke teksten
zouden inderdaad nooit het hele verhaal kunnen vertellen over -
bijvoorbeeld - liefdesaangelegenheden. Daarvoor hebben we, nogmaals,
teksten nodig die ook in hun vorm het belang van specifieke situaties en
bijzonderheden benadrukken, waarin het perspectief van de verteller
even belangrijk is als zijn argumenten, waarin we het tijdsverloop niet
kunnen wegreduceren, en waarin elke emotie telt.

De stijl van de roman doet dus recht aan wat de filosofische of
wetenschappelijke tekst weglaat. Zo’n werk is inderdaad als een vriend:
altijd meer dan de som van zijn functies. Waar de filosofie de
werkelijkheid in abstracties en concepten dwingt, daar laat de roman zien
dat elke situatie anders is, dat alles meetelt en dat het nemen van een
ingewikkelde beslissing geen abc’tje is. Als we met Nussbaum
argumenteren dat het leven zelf niet altijd kan voorzien in de ervaringen
waarin de roman ons meeneemt dan lijken zulke teksten inderdaad
onmisbaar om ons te onderwijzen.

Het is echter de vraag of een dergelijke karakterisering van stijlen geen
karikaturen in het leven roept. Met kwalificaties als ‘beheersend’ en
‘sceptisch’ wekt Nussbaum de indruk dat wetenschappelijke teksten er a
priori op uit zijn de werkelijkheid af te dichten, om de rimpelingen
waardoor gebeurtenissen van elkaar lijken te verschillen glad te strijken,
en alle details en bijzonderheden tot een verschijnsel van hetzelfde te
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reduceren. Bovendien suggereert Nussbaum dat aan de stijl van zulke
teksten niet gegeven is wat de stijl van een literair werk juist kenmerkt:
om méér te zeggen dan wat op het niveau van de inhoud te zeggen valt.
Waar de stijl van een roman op zichzelf een wereld ter sprake brengt, daar
is de stijl van non fictie kennelijk gehouden aan het op consistente wijze
ondersteunen van de inhoud.14 Dat roept nieuwe vragen op over de relatie
tussen stijl en inhoud van teksten in het algemeen.

Als we voor een moment proberen niet de verschillen maar de
overeenkomsten tussen de twee categorieën te benoemen, dan is het
nodige tegen een dergelijke schematisering in te brengen. Allereerst doet
Nussbaums positionering geen recht aan veel filosofische en
wetenschappelijke praktijken. Volgens Nussbaum ligt een belangrijke
verdienste van een literaire stijl erin dat zij de uniciteit en veelzijdigheid
van concrete situaties onderstreept. Wetenschappers zijn daar op het
eerste gezicht niet op gericht; een wetenschappelijk onderzoek heeft in het
algemeen als doel om te laten zien wat in alle gevallen hetzelfde is.

Bij nader inzien is het echter onbevredigend om aan wetenschappers
het motief om voortdurend te generaliseren in de schoenen te schuiven.
Dat zou op zijn minst een al te eenzijdige voorstelling zijn. Het hechten
aan herhaalbare patronen en vaste wetmatigheden hoort waarschijnlijk
eerder bij het dagelijkse leven, waarin we er bij gebaat zijn om wat
eenmaal ‘werkt’, niet telkens weer ten prooi te laten vallen aan twijfels en
nieuwe ingevingen - er zou eenvoudigweg niets meer uit onze handen
komen. Wetenschappelijke of filosofische teksten hebben van oudsher
juist de taak om vaste gewoontes en zienswijzen wanneer deze beginnen
te wringen aan de kaak te stellen. Dat zijn inderdaad teksten die zijn
gebaat bij argumenten en redeneringen. Ze stellen nieuwe ordeningen
voor die op termijn weer verstenen en om weerlegging vragen.

Maar er is te veel gezegd als we stellen dat zulke teksten er
voortdurend op zijn gericht de werkelijkheid in algemeenheden te
vangen. Waar de roman generalisaties bestrijdt door te wijzen op concrete
situaties die zich niet laten vangen door onze wil om alles onder een
noemer te brengen, daar bevindt ook de filosofische tekst zich op gepaste
afstand van mijn alledaagse bestaan met al zijn patronen en vaste
waarheden. Zo’n werk geeft geen abstracte recepten waarmee ik mijn
dagelijkse opgaven tegemoet kan treden.15 De tekst daagt mij uit mijn
generalisaties en vanzelfsprekendheden - afkomstig uit de wetenschap of
uit het leven zelf - te beproeven.

                                                
14 Het betreft hier een gevolgtrekking van mijn kant. Nussbaum maakt deze consequenties
bij mijn weten niet expliciet.
15 Niet voor niets wordt dikwijls getwijfeld over het nut van de filosofie in het dagelijkse leven.
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We hoeven voor voorbeelden maar te wijzen naar indrukwekkende
wetenschappelijke doorbraken. De vroegste darwinistische teksten over
evolutie en natuurlijke selectie illustreren op haast dubbelzinnige wijze
de moeizame opgave om een gedachte te vestigen die - misschien tot op
heden - nauwelijks denkbaar is: dat wat er is, er niet altijd in deze vorm is
geweest, en ook niet zo zal blijven. In deze zin zijn wetenschappelijke teksten
niet minder gericht op het doorkruisen dan van gevestigde
beschouwingswijzen dan op het oprichten van nieuwe.

Ook aan de kant van een roman kan het scherpen van de tegenstelling tot
een karikatuur leiden. Door begrippen als ‘langzame kennis’, poreusiteit
en onvolledigheid exclusief te verbinden aan literaire manieren van
schrijven, creëert Nussbaum een sfeer rond deze kennis die misschien
onnodig geheimzinnig is. Nussbaum benadrukt terecht dat zich in deze
kennis iets wezenlijk ongrijpbaars manifesteert, iets dat zich onttrekt aan
bepaling en begripsvorming. Dit soort kennis valt ons op een zeker
moment ten deel of niet. Maar het komt, zoals Nussbaum vaststelde, ook
weer niet uit de lucht vallen. Wat nodig is, is een open houding en
vertrouwen. Daarin kunnen we onszelf oefenen, in het leven zelf, maar
ook als we boeken lezen. Misschien mogen we concluderen dat goede
lezers, lezers zijn die door te lezen hun vermogen om te mikken op
genade hebben gescherpt. In elk geval lijkt het in veel gevallen geen
toeval of willekeur dat sommige lezers indringendere leeservaringen
hebben dan andere.

Als er inderdaad zoiets als een ‘goede lezer’ bestaat, dan valt dat
niet afdoende te verklaren uit het feit dat de ene lezer nu eenmaal over
een breder referentiekader van doorleefde ervaringen beschikt dan de
andere. Nussbaum wijst er terecht op dat daarmee niet het hele verhaal
verteld is. Romans breiden in zekere zin onze ervaring uit en brengen ook
emoties en ervaringen binnen ons bereik waarmee we zelf nooit in
aanraking zullen komen, zegt Nussbaum in navolging van Aristoteles
(1990: p. 47) Bovendien laat juist de roman zien dat ervaringen nooit
hetzelfde zijn, dat mijn situatie altijd afwijkt van die van een ander. Zoals
eerder gezegd, hebben volgens Nussbaum de lessen van de roman bij
uitstek het karakter van het scherpen van onze vermogens om waar te
nemen, om onderscheid te maken en ontvankelijk te zijn voor wat
relevant is.

Dit proces levert ons geen concrete kennis over dit of dat, maar laat
ons aspecten van het leven waarnemen - in de geschiedenis van de
romanpersonages of in ons eigen bestaan - die we anders niet zouden
opmerken (1990: p. 44). De ervaren lezer heeft geleerd situaties te ‘lezen’.
De stijl van een tekst kan deze activiteit ondersteunen op een manier
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waardoor ik met recht kan zeggen dat het werk ‘een vriend’ is: soms nog
meer dan de concrete antwoorden die ik uit de tekst verkrijg, leert het
boek mij iets van het zoeken, tasten en oriënteren dat de stijl van het werk
zo kenmerkt.

Dat lijkt een gerechtvaardigde aanname. De toestand van de geoefende
lezer die een scherpe zin heeft ontwikkeld voor wat in de vertelde
geschiedenis relevant is, lijkt op de ‘voorbereide ontvankelijkheid’
waarvan sprake is bij het romanpersonage dat zich openstelt voor het
onbekende. Het langzame leren van wat zich niet laat conceptualiseren,
gaat gepaard met een geoefende manier van lezen die evenmin in termen
van concrete kennis kan worden gevangen. Ook anderen hebben gewezen
op iets dat lijkt op voorbereide ontvankelijkheid. Volgens Van de Vall
vereist iedere scheppende daad, maar ook het lezen van het gedicht of het
bekijken van het schilderij, de vestiging van een ‘actieve’ leegte. Een
kunstwerk presenteert iets wat niet gezegd kan worden, zegt Van de Vall
in navolging van Lyotard. Maar wat tot uitdrukking komt, staat daarmee
niet los van wat reeds beschikbaar is. ‘Ook presentie kent vormen, hoe
open en flexibel en fragiel die ook mogen zijn (...)’ (Van de Vall 1995: p.
99) De leegte waarmee we het scheppende of ontvangende moment
tegemoet gaan is volgens Van de Vall niet in alle opzichten leeg: deze
leegte kent vormen. Want hoe complex en onnavolgbaar dit proces zich
ook voltrekt, deze ontvankelijkheid is niet hetzelfde als een
geheimzinnige toestand van overgave en genade. Wat geleerd wordt,
speelt zich inderdaad niet af op het niveau van de rationalisaties en
conceptuele inhouden; we komen niet dit of dat te weten.

Maar de ontvangst vindt evenmin plaats in een lege ruimte. Op een
ander niveau dan dat van mijn rationalisaties is er wel degelijk sprake
van een structuur waarin dat wat zich aan mijn begrijpende, kijkende,
voelende vermogens aandient, iets presenteert wat ik nog niet eerder heb
vernomen. Dat nieuwe laat zich inderdaad niet duiden en vastleggen.
Misschien is het juist doordat mijn ordenende en formulerende
activiteiten geen grip meer krijgen op wat zich aandient, dat het nieuwe
kan verschijnen waarvoor mijn woorden tekortschieten. De ‘vormen’ van
deze ontvankelijke leegte zijn actief, in de zin dat zij doorlopend
veranderen en transformeren. Dat is geen willekeurige werkzaamheid,
benadrukt Van de Vall: ‘De vorm staat (...) niet los van de historische en
culturele tijdruimtematerie zonder hierop te kunnen worden
teruggevoerd.’ (Van de Vall 1995: p. 99) In het vierde hoofdstuk sta ik hier
uitgebreider bij stil. Waar het om gaat, is dat zulke analyses de kennis die
hier in het spel is, al wat minder mystiek maken.
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Ook Nussbaum benadrukt, zoals vermeld, dat de kennis niet het
karakter heeft van een vrije val. Maar het blijft voorlopig ingewikkeld
waarom dit proces exclusief verbonden zou moeten zijn aan romans en de
thematiek die zij onder de aandacht brengen. Want op dit punt van
voorbereide ontvankelijkheid kunnen we ons opnieuw afvragen of
literaire en wetenschappelijke teksten inderdaad diametraal tegenover
elkaar staan. Wetenschappelijke teksten gaan bij uitstek over wat zich laat
duiden en rationaliseren. Dat suggereert dat we de langzame kennis
waarnaar we in een ogenblik van actieve ontvankelijkheid naar op zoek
zijn, inderdaad niet in zulke geschriften zullen vinden. Maar bij nader
inzien is het moeilijk in te zien waarom dat zo zou zijn.

Een wijsgerige tekst die geen flank ongedekt wil laten, moet
voorzien in formules en wetmatigheden die werkelijk het laatste woord
spreken over een welomschreven vraagstuk. Maar wanneer beschikken
we over zo’n tekst? We zagen al dat filosofische werken doorgaans net zo
ongeschikt zijn om over een concrete kwestie uit het persoonlijke leven
tot een slotsom te komen als een literair verhaal. Bij nader inzien blijkt dat
zo’n tekst eerder de stoelpoten wegzaagt onder wat we tot dat moment
voor algemeen hielden. Als we het tenminste laten gebeuren. Want vaak
lijken het niet zozeer de voorgestelde concepten en formules op zichzelf
zelf die als een ontdekking doorbreken, maar eerder de vragen en twijfels
die de weg vrijmaken.

Alledaagse leeservaringen lijken te bevestigen dat hierbij sprake is
van iets dat lijkt op ‘voorbereide ontvankelijkheid’. Wie ervan houdt
wetenschappelijke teksten te lezen zal beamen dat in deze teksten
inderdaad veel draait om bewijs, argumentatie en analyse, en dat een
goede lezer een kritische lezer is. Dat neemt niet weg dat om tot een tekst
door te dringen en doordrongen te raken van de implicaties van een
theorie, openheid en aanvaarding bij uitstek vereist lijken. Dat is geen
aanvaarding die kritiekloos de beweringen voor lief neemt, maar
aanvaarding die bereid is om mee te gaan, om de gedachte tot het einde
toe mee te denken en pas daarna tot een oordeel te komen.

Ook de nogal kille voorstelling van een rationele of cognitieve
activiteit van classificeren en ordenen doet geen recht aan de ervaringen
waarbij een doorbrekend inzicht of een plotselinge ontdekking emoties
teweeg brengt. En dat beperkt zich niet tot gevallen waarbij een
uitvinding leidt tot een succesvol medicijn of een oplossing voor een
probleem. De volmaakte eenvoud van een wiskundige figuur, de eerste
kennismaking met het verrassende perspectief van een filosoof - zulke
ervaringen kunnen je bewegen op een manier die misschien even moeilijk
valt uit te leggen als waarom een kunstwerk ontroert. In deze zin kunnen
conceptualiseringen zich op dezelfde manier onttrekken aan benoeming
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als artistieke uitingen: al deze ervaringen hebben gemeen dat zich iets
nieuws aftekent dat zich juist als nieuw lijkt te bewijzen doordat de
waarde van het geleerde niet met zo veel woorden valt te benoemen.
Misschien gaan zulke ontdekkingen niet over emoties, maar ze kunnen
wel met veel emotie komen.

Hier verschaft de uitwerking die Hans-Georg Gadamer geeft aan het
begrip ervaring (‘erfahrung’) meer helderheid. Volgens Gadamer laat de
ervaring zich allereerst negatief bepalen, omdat we pas spreken van een
ervaring op het moment dat het bewustzijn wordt geconfronteerd met de
beperktheid van wat we tot dan toe dachten te weten. Omdat een ervaring
aan elke algemeenheid voorafgaat, kan ik deze niet reduceren tot een
reeds beschikbaar begrip. Want wat noemen we algemeen? Dat is dat wat
we in alle afzonderlijke waarnemingen voor hetzelfde houden. (Gadamer
1990: p. 356) Van een ervaring in de negatieve bepaling die Gadamer
voorstelt, is pas dan sprake als deze algemeenheid wordt doorkruist door
de ervaring die deze algemeenheid in twijfel trekt. (p. 359).

Een dergelijke ervaring kan een schok teweegbrengen op het
moment dat wat we altijd voor hetzelfde houden, zich plotseling onttrekt
aan onze identificerende blik. Gadamer wijst er op dat ervaringen die we
opdoen in wetenschappelijke experimenten in deze zin geen echte
ervaringen zijn. Het experiment richt zich immers altijd naar een
verwachting. Ik maak een proefopstelling en als mijn hypothese juist is,
dan doet de ervaring zich voor die ik reeds onder een begrip heb
gevoegd, die reeds beantwoordt aan een welomschreven vraag. Als de
ervaring zich aandient stemt deze overeen met mijn verwachting en voegt
zich naar het algemene begrip. Het resultaat is objectieve kennis;
mededeelbaar en toepasbaar.

Het voorbeeld illustreert nog eens de scepsis tegenover de almacht
van wetenschappelijke praktijken bij filosofen die zich graag
bezighouden met kunst en literatuur. Maar juist anekdotes over grote
wetenschappers verhalen regelmatig over inzichten die ‘uit het niets’ de
weg vrijmaken voor een belangrijke ontdekking. Zulke ontdekkingen
komen, hoe plotseling ook, niet onvoorbereid. Op een of andere manier
moet een opstelling worden gecreëerd die het nieuwe kan registreren.
Daar is studie voor nodig, maar ook de ontvankelijkheid die de macht
van het bestaande opschort. De verbluffende eenvoud van baanbrekende
ontdekkingen lijkt te bevestigen dat de inspanning er inderdaad meer in
zit om het oude concept te vernietigen dan in het construeren van nieuwe.
Maar als we spreken over ‘vernietigen’ of ‘omstoten’ moeten we daaraan
een niet te activistische uitleg geven. Gadamer wijst erop dat de
eenmalige ervaring tot stand komt als een gebeurtenis waarover niemand
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meester is. Niet deze of die waarneming is beslissend, maar de
ondoorzichtige (‘undurchschaubare’) manier waarop het bewustzijn zich
herneemt en een openheid creëert waarin het nieuwe zich kan aandienen
‘(...) plötzlich, unvorseherbar und doch nicht unvorbereitet’ (1990: p. 358).

Samenvattend, is tegen deze achtergrond de kloof tussen de tekstgenres
rond issues als gebeurtenissen en ontvankelijkheid onbevredigend.
Natuurlijk is het zo dat wetenschappers en filosofen zich in het algemeen
met heel andere kwesties bezighouden dan romanschrijvers, dichters of
schilders. Maar hoewel de eersten zijn aangewezen op begripsvorming,
analyse en ordening, lijkt dat onvoldoende reden om hun teksten de
werkzaamheid te ontzeggen die de tweede juist kenmerken: het
uitnodigen om deel te nemen aan een relatie, het meenemen van de lezer
in een proces waarin op een overrompelende manier iets werkelijk
nieuws naar voren kan komen.

Ook onvolledigheid hoeft daarbij niet te worden uitgezonderd.
Zeker, wat een wetenschappelijk werk ons wil leren, vraagt om
uitdrukking en precisering. Maar voordat het zich invoegt in wat
makkelijk gezegd kan worden is tijd nodig. Nussbaum stelt dat de
grootste bijdrage van het literaire werk is dat het boven de dialectische
ondervraging uitstijgt. (1990: p. 49) Maar in zekere zin is dat precies wat
in gevallen van filosofische of wetenschappelijke vernieuwing lijkt te
gebeuren. Een vraag wordt gesteld die nooit eerder is gesteld. Een
richting wordt gezocht waar nog geen sporen leken te zijn. Wat opkomt, is
nieuw omdat het zich niet binnen een dialectisch begrippenpaar afspeelt,
maar deze dialectiek eerder verwerpt en een nieuw referentiepunt creëert.
Kenmerkend voor nieuwe gedachten is dat ze in het begin helemaal niet
goed te verwoorden zijn. Dat verklaart misschien waarom veel
gezaghebbende filosofen in hun eigen tijd maar langzaam worden
begrepen en soms helemaal niet serieus worden genomen. Het helpt ook
verklaren waarom we over filosofen die in hun vuistdikke werken zoeken
naar beslissende en uitputtende formuleringen, niet uitgepraat raken.

Hoewel zulke observaties vluchtig en onvolledig zijn, schetsen ze een
richting die verder kan worden verkend, waarin vormen van kennis die te
maken hebben met ontvankelijkheid en onvolledigheid niet meer
exclusief zijn verbonden aan literaire teksten, maar ook aan heel andere
genres. Nussbaum nuanceert en relativeert op verschillende plaatsen de
neiging om het onderscheid tussen de tekstvormen absoluut te stellen;
uiteindelijk stelt ze geen verwijdering maar een nadering voor. Natuurlijk
kan het uitvergroten van verschillen daarbij nuttig zijn als de contrasten
helder maken wat anders onzichtbaar blijft. Maar de schematisering van
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een houding die 'mikken op genade' verbindt aan het ene genre en een
afstandelijk en heerszuchtig weten aan het andere, creëert een
tegenstelling die weinig productief lijkt.

We zagen dat de emotionele of artistieke ervaring niet komt zonder
een voorbereidende structuur die de weg vrijmaakt voor artistieke of
emotionele doorbraakervaringen. Dat is een proces waarin heel andere
vermogens worden aangesproken dan wanneer we kennis nemen van
filosofische en wetenschappelijke. Maar aan de andere kant moeten ook
die ervaringen, willen ze ons overrompelen en veranderen, worden
voorbereid en bemiddeld door een ontvankelijkheid die toestaat dat
conceptuele zekerheden aan het wankelen worden gebracht. Daarvoor
zijn vragen nodig waarvan we helemaal niet wisten dat we ze hadden, en
die we vooraf ook helemaal niet konden stellen. Als die parallel opgaat,
dan kan het zoeken naar overeenkomsten tussen beide praktijken een
meer bevredigende voorstelling van zaken opleveren dan het
benadrukken van de verschillen.

Spreken als ontmoeting
In plaats van begrippen als openheid, passiviteit en vertrouwen te
reserveren voor een bepaald genre teksten die gaan over emoties en de
kwesties van het hart, kunnen we misschien de hypothese aannemen dat
het lezen van een tekst meer in het algemeen een relatie vooronderstelt
waarin lezers zich laten aanspreken op hun ontvankelijkheid voor wat
nog geen tastbare vorm heeft aangenomen. Als de lezer open staat voor
wat de tekst te zeggen heeft, is het mogelijk dat deze verandert wat niet te
veranderen leek. Zo’n tekst kan te maken hebben met emoties maar ook
met andere vermogens waarmee we in contact staan met anderen, onszelf
en met de wereld. Een richting voor de onderbouwing van deze
hypothese vinden we onder andere in het denken over taal van Merleau-
Ponty.16

Volgens Merleau-Ponty moet de essentie van taal niet worden
gezocht in betekenissen die zich onder of achter de woorden
schuilhouden, maar eerder in taal als communicatie. Dat stemt niet
overeen met hoe we taal meestal benaderen. De ambitie om de wereld
door gevestigde, vastomlijnde begrippen transparant te maken, is niet
van vandaag of gisteren en kenmerkt ook niet alleen de wetenschap. In
het verlangen om zo duidelijk mogelijk te communiceren zoeken we

                                                
16 Ik breng hier het denken van deze fenomenoloog ter sprake omdat ik vind dat het
adequaat de mogelijkheid laat zien van een denkrichting die zowel recht doet aan de
uniciteit van verschillende stijlen van spreken en schrijven als aan de gedeelde notie van de
tekstdeelname als een veranderende ‘gebeurtenis’ waarin de lezer door de tekst wordt
meegenomen.
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aandachtig naar woorden, geven toelichtingen, preciseren. Taal heeft vaak
iets weg van een hindernis die we moeten nemen op weg naar helderheid.
Sommigen zouden het liefst de banden met de taal doorsnijden en zich
uitdrukken op een manier die de taal overstijgt.

Maar dat beeld doet geen recht aan de verwarrende paradoxen
waarmee het spreken gepaard gaat. Als sprekende individuen zijn we
niet alleen ‘gebruikers’ van taal, het is minstens even geldig om te stellen
dat we zijn gesitueerd ín de taal. Merleau-Ponty heeft de consequentie
van die gedachte, net als onder andere Gadamer en Heidegger, met veel
precisie uitgewerkt. Op het moment dat ik begin te spreken doe ik een
beroep op wat al niet meer van mij is: de woorden, zinnen, betekenissen
die zich in de loop van de geschiedenis hebben gevormd zonder dat ik
me er ooit mee heb bemoeid. Welke vraag ik ook opwerp, wat ik ook ter
sprake breng, ik kan niet om de betekenissen heen die altijd al
beschikbaar zijn.

Merleau-Ponty verbindt vanuit die redenering een vorm van
depersonalisatie aan elk spreken. Ik pak een boek en laat gedachten
binnenkomen die niet van mij zijn. Maar eigenlijk ben ik al op het
moment dat ik begin te spreken opgenomen in de taal waarin ik
tevoorschijn kom, maar die niet in alle opzichten de mijne is. Het is de
wereld waarin mijn woorden een betekenis krijgen. Het is dan ook
onbevredigend om taal af te doen als een hindernis die ondubbelzinnig
begrip van de wereld in de weg staat; taal is tegelijk de voorwaarde om
die wereld te betreden. Voor een verschil tussen uitdrukking en
zelfoverstijging is in deze zienswijze geen ruimte. Op dezelfde manier als
ik bij het boek aanwezig ben, ben ik sprekend en luisterend in de wereld.
Door de woorden verschaf ik mij toegang tot het andere, maar dat is een
ontmoeting waarin ik open en kwetsbaar ben overgeleverd aan wat mij
overstijgt. Deze overstijging is bij literaire werken niet anders dan in het
gewone leven (Merleau-Ponty 1974: p. 20)

Dat is allemaal goed en wel, ondertussen ervaar ik mezelf wel degelijk als
iemand die taal gebruikt. Wat ook de herkomst van de woorden is, ik grijp
ernaar zoals naar instrumenten die voor mij liggen. De communicatie
slaagt als ik mijn woorden weet over te brengen op de ander die ze
begrijpt, juist omdat ze deel uitmaken van een collectief fonds van
overgeleverde betekenissen. Merleau-Ponty bespreekt een aantal
ervaringen die een dergelijke voorstelling van zaken problematiseren.
Het idee van spreken als de transmissie van betekenissen komt allereerst
niet overeen met wat gebeurt als we een interessant boek lezen of geboeid
naar een spreker luisteren. Soms valt maar moeilijk te bepalen welk
inzicht het precies was dat je zo trof. Niet minder dan door de gedachten,
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ben je verbluft door een verrassende woordkeus, door de intonatie van de
spreker, door sommige stiltes. Het nieuwe dat ik verneem, lijkt niet op
één moment door te dringen en het is ook helemaal niet één ding. Dat is
het pas achteraf, als ik voor mezelf probeer te herhalen wat de essentie
was van wat ik zojuist heb gehoord. En dan kan het gebeuren dat deze
zich niet zo makkelijk in een paar woorden laat samenvatten. Of het blijkt
lang niet zo bijzonder als toen je het de spreker hoorde zeggen. Vreemd is
ook dat je het meest gegrepen werd op het moment dat iets werd gezegd
dat je zelf ook lang dacht, maar blijkbaar nog zonder dat je er bewust van
was. Alsof je op het punt stond het zelf te bedenken. Maar tegelijk is dat
op zichzelf weer verwonderlijk, want wat is er interessant aan wat je zelf
ook zou kunnen verzinnen?

Merleau-Ponty wijst erop dat de betekenissen niet een voor een
kunnen worden losgemaakt uit het geheel waarin ze zijn opgenomen.
Doordat ik een zeker begrip van het boek als geheel ontwikkel, ingegeven
door de verteltrant, woordkeus en alle eigenaardigheden die het boek zijn
eigenheid geven, raak ik in de ban van het verhaal waardoor de
afzonderlijke woorden hun betekenis krijgen. Dat is niet langer de
overgeleverde betekenis die we kunnen vastleggen in een woordenboek.
De spreker bevrijdt de woorden uit hun normale betekenis door ze op een
of andere manier in een nieuwe samenhang te plaatsen. De voorstelling
dat er betekenissen worden overgebracht doet volgens Merleau-Ponty
geen recht aan de situatie. Eerder lijkt de spreker bestaande relaties
tussen tekens en hun gewone betekenissen te verschuiven. 'Then,
imperceptibly, he varies the ordinary meaning of the signs, and like a
whirlwind they sweep me along toward the other meaning with which I
am going to connect.’ (1974: p. 132-133)

Daarmee is een belangrijke claim gelegd. Beslissend aan de confrontatie is
dat bestaande betekenissen iets nieuws uitdrukken. De spreker brengt
niet iets nieuws aan het licht door op reeds gekende betekenissen een
formule toe te passen en zo nieuwe betekenissen af te leiden. Volgens
Merleau-Ponty verandert de spreker met zijn woorden, stiltes, mimiek en
gebarenspel iets in de betekenissen zelf en de relaties daartussen. Dat is een
proces dat mij als toehoorder grotendeels ontgaat, omdat ik het nieuwe
pas begon te begrijpen toen ik op een merkwaardige manier in het geheel
werd opgenomen. Doordat ongemerkt de betekenissen wat zijn
verschoven, verneem ik antwoorden op vragen waarvan ik me niet eens
bewust was dat ik ze had. Ik maak mezelf het compliment dat ik het zelf
had kunnen bedenken, maar helaas - niets is minder waar. Het boek biedt
niet alleen nieuwe betekenissen aan, het schept in dezelfde beweging ook
het kader zonder welk deze woorden mij niet zo veel te zeggen zouden
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hebben. Ongemerkt werpt de meeslepende stijl van het boek een
schaduw vooruit; op het moment dat de gedachten zich aandienen is het
alsof ik op het punt stond ze te bedenken.

Een tweede verzameling ervaringen die een dergelijk beeld van spreken
als de uitwisseling van aanvaarde betekenissen doorkruist, vinden we
volgens Merleau-Ponty bij de taalwetenschappen. Die laten een
gedetailleerde geschiedenis zien van de veranderlijkheid van de taal. Elk
woord heeft een onuitputtelijke geschiedenis van betekenis- en
gedaanteveranderingen. Woorden betekenen iets anders dan vroeger, en
meestal hebben ze een reeks van betekenissen.

Dat levert een soortgelijke paradox op als hiervoor. Want in een
opvatting van taal als de transmissie van betekenissen zou de veelheid
van mogelijke betekenissen verstaan eerder in de weg staan dan
vergemakkelijken. Toch begrijpen we elkaar meestal - in elk geval in
eerste instantie - zonder dat we nadenken over welke betekenis op dit
moment van toepassing is. Dat illustreert volgens Merleau-Ponty dat taal
niet kan worden opgevat als een systeem van in het verleden gevestigde
betekenissen. We pakken het juiste woord, zonder voortdurend aan
woordopheldering te doen.

De taalwetenschap laat bovendien voortdurend zien dat we de
betekenis van wat gezegd wordt niet kunnen afleiden uit de onderdelen.
Het is een machtige gewoonte om taal te ontleden in woorden als
elementaire betekenisdragers. Maar vaak is dat helemaal niet goed
mogelijk. De betekenis van een woordreeks laat zich lang niet altijd tot
losse woorden herleiden. Daarvan zijn voorbeelden te over. Denk aan
betekenisarme elementen zoals ‘er’ of het Franse ‘y’, die pas een zekere
betekenis krijgen tegen de achtergrond van een woordreeks. Ook is het
een arbitraire zaak op welk niveau we moeten spreken van betekenisloze
klanken en op welk punt sprake is van elementaire betekenisdragers.
Ergens gaat taal van pure klanken over in klanken met een bepaalde
betekenis. Maar betekenisdragende eenheden staan vaak helemaal niet op
zichzelf. In veel talen - zoals het Latijn, maar ook de Franse samentrekking
‘j’ai’ is een voorbeeld - zijn werkwoord en persoonlijk voornaamwoord
samengetrokken tot een enkel woord.

Het zijn observaties zoals deze die volgens Merleau-Ponty de
conclusie rechtvaardigen dat we een taal niet kunnen begrijpen door deze
te ontleden in elementaire eenheden.  '(...) each element is not specific and
obtains its linguistic existence only from what it receives from the others
and the modulation it introduces to the rest of the system. It is the whole
which possesses meaning, not each part,’ (1974: p. 28)17

                                                
17 Merleau-Ponty sluit nadrukkelijk aan bij de taalfilosofie van De Saussure. Daarin wordt
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Dergelijke observaties rechtvaardigen volgens Merleau-Ponty een
voorstelling van taal die niet de tekens maar het proces van communicatie
als uitgangspunt neemt. Hij gebruikt de metafoor van het gebaar om dit
proces te kenschetsen. Gebaren houden in allerlei opzichten steeds het
midden. Een gebaar beschikt over dezelfde ambiguïteit als die we
vaststelden bij de roman, dat vorm en inhoud er steeds in samenvallen.
Als ik een gebaar maak met mijn hand, is het moeilijk te zeggen wat dit
gebaar ‘betekent’; het is net zomin een willekeurige spiertrekking van
mijn arm als een teken dat ik ook anders zou kunnen omschrijven. Het
gebaar wordt niet ontcijferd en verwerkt in een soort niemandsland, maar
maakt ruimte voor een gebaar ter beantwoording. Een hoofdknik is pas af
als deze wordt beantwoord door een tegengroet. Pas in de uitwisseling
van bewegingen krijgen gebaren hun betekenis - een betekenis die niet los
staat van een teken, maar ermee samenvalt.

Op dezelfde manier houdt ook taal het midden. De woorden van de
ander confronteren me in een beweging met mijzelf en met wat niet van
mij is. Ik voeg de woorden van de ander in in mijn repertoire. Zo kom ik
in aanraking met een relationele dimensie van taal waarin ook geen
verschil meer is tussen spreken en luisteren. '(...) successful
communication occurs only if the listener, instead of following the verbal
chain link by link, on his own account resumes the other’s linguistic
gesticulation and carries it further.’ (1974: p. 28-29) Dat we nieuwe
betekenissen vormen en begrijpen, is slechts vanuit dit proces van
gebaren te doorgronden, stelt Merleau-Ponty. Alleen het lichaam laat zien
hoe een nieuwe modus van betekenissen ontstaat:

‘(...) Language never says anything; it invents a series of gestures, which
between them present differences clear enough for the conduct of language,
to the degree that it repeats itself, recovers and affirms itself, and
purveys to us the palpable flow and contours of a universe of meaning’.
(1974: p. 32, cursivering MP)

                                                                                                                                     
taal voorgesteld als een systeem dat zich niet van buitenaf laat begrijpen of veranderen.
Veranderingen ontstaan doordat elementen ten opzichte van elkaar andere waarden
aannemen. Taalverandering is tegelijk een accidenteel en een rationeel proces.
Accidenteel, omdat er geen plannen of bedoelingen aan ten grondslag liggen. Rationeel,
omdat de veranderingen zich volgens duidelijke wetmatigheden voltrekken en telkens
nieuwe ‘regels’ vormen. Volgens Merleau-Ponty is het zinloos om toeval en orde hier
tegenover elkaar te plaatsen, alsof mensen orde creëren in willekeurige ontwikkelingen. ‘The
will to expression itself is ambiguous and contains a ferment that works at modifying
it.’(1974: p. 35)
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Op dit punt vinden we in een benadering als die van Merleau-Ponty veel
terug van het structuurdenken dat de taalfilosofie van De Saussure
kenmerkt, waarbij vernieuwingen in het systeem worden begrepen uit de
vorming en transformatie van opposities. Over de aannames van het
structuurperspectief valt natuurlijk veel meer te zeggen dan in dit kader
mogelijk is, en er zijn zeker ook kanttekeningen te plaatsen. Waar het hier
om gaat is de verkenning van een benadering van spreken en schrijven
die niet de positieve termen in het midden plaatst - de klare taal waarnaar
we soms verlangen om voor eens en voor altijd ondubbelzinnig te zeggen
waar het op staat. De stof van de taal is geweven uit stilte, om weer met
Merleau-Ponty te spreken. (1974: p. 46)

Een benadering als deze doet recht aan de ervaring dat juist
treffende teksten dikwijls veel ongezegd te laten. Wanneer we gewoon de
dingen zeggen die we altijd zeggen, is er een directe betekenis
beschikbaar die aansluit bij de gevestigde woorden en zinnen die voor
het grijpen liggen. We staan niet meer stil bij de gaten en stiltes, juist
omdat uitdrukkingen zo gewoon zijn. Nussbaum en Merleau-Ponty
brengen een manier van spreken in het geding die niet zozeer dit of dat
onder woorden brengt, maar eerder de betekenissen die vast leken te
staan, vernieuwt, vervormt of verfrist. Daardoor is het laatste woord ook
nooit gezegd.

Op dezelfde manier waarop we betekenissen vestigen die begrepen
worden zonder dat we ze vastleggen in een soort transcendente taal, is
met dit gebarenspel de zekerheid inbegrepen dat wat we zeggen altijd
voorlopig is. Maar we concluderen ook dat hierdoor steeds de
mogelijkheid blijft bestaan om tot uitdrukking te brengen wat vroeger
niet kon worden gezegd - niet ondanks maar juist doordat de woorden
steeds iets ongezegd laten. Zo is er een vernieuwend vermogen in de taal
zelf, een systeem dat zichzelf bevestigt, herneemt, herziet of vernieuwt.
Openheid is daarvoor een beslissend gegeven, stelt ook Merleau-Ponty
vast. 'For its aim to be realised it must not be completely realised, and for
something to be said, it must not be said absolutely.’ (1974: p. 36)

Besluit
We kunnen niet liefhebben als we op zoek zijn naar een wetenschap van
het leven, stelt Martha Nussbaum vast (1998: p. 180). Dat zegt heel wat
over de opvatting van langzame kennis die in dit hoofdstuk centraal
stond. Blijkbaar is liefhebben iets anders dan wetenschap bedrijven. Als
we willen schrijven over ‘zoiets als liefde’ komen we er niet met een tekst
die ontcijfert, vastlegt en schematiseert. Blijkbaar is het ongepast om hier
een scheiding aan te brengen - hier heb je de liefde, de emotie de
doorleefde geschiedenis, en daar is de tekst die dit alles representeert.
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Nussbaum wist overtuigend naar voren te brengen dat er kwesties zijn
waarin kennis van alle feiten, omstandigheden en wetmatigheden niet het
gepaste inzicht in ingewikkelde persoonlijke vraagstukken opleveren.

Wat we leerden, was dat de eerste stap uit het dilemma kan zijn om
een strategie los te laten die te zeer is gericht op objectiveren en zekerheid
zoeken. Dit loslaten betekende niet dat we de onwetendheid dan maar
moeten accepteren, maar eerder een benadering moesten volgen waarbij
dat wat onderzocht moest worden, eerst echt tot bestaan kon komen. Een
tekst die daarover iets te zeggen heeft zal iets bepaalds moeten
representeren, maar zeker ook iets presenteren dat verder niet te bepalen
valt (vgl. Van de Vall 1995: p. 95).

Interessant aan een dergelijke benadering is dat niet langer een extern
referentiepunt beschikbaar is. Er is geen toets voor het slotoordeel, de
verandering zet zichzelf in gang en creëert nieuwe mogelijkheden voor
begrip. Op een soortgelijke manier krijgen in de taalopvatting van
Merleau-Ponty, woorden pas bij een zekere manier van spreken of
schrijven, met alles wat daaraan verbonden is, een betekenis die daarvoor
niet voorhanden was. De roman brengt de lezer in deze zin niets bij, maar
neemt hem of haar mee in een proces waarin iets naar voren komt
waarover ‘in abstracto’ weinig te zeggen valt. Er lijkt eerder een barrière
weggenomen dan dat er nieuwe kennis is toegevoegd. Dat kan een
succesvolle procedure blijken, als we tenminste weer op Nussbaums
voorbeeldverhaal afgaan. Het romanpersonage creëerde haar eigen
opening uit een dilemma. Ze liet haar normale manier van dingen onder
controle houden los, en dat werkte als een opening naar iets nieuws. Of
de keuze goed of slecht uitvalt, is niet te zeggen. Ze weet niet wat de
toekomst brengt, maar ze heeft geleerd dat ze met behoud van oude
strategieën geen draai aan haar leven kan geven.

Terecht stelde Nussbaum vast dat de ‘waarheid’ van een verhaal, niet
minder dan in de inhoud, zit in het vertellen, in de manier waarop we -
door de schrijfstijl van de auteur en door alle bijzonderheden en
complicaties - in het verhaal verwikkeld raken. Aan filosofische teksten
staan we dat vermogen doorgaans niet toe. Net als andere
wetenschappelijke teksten lijken filosofische werken te verwijzen naar dat
wat, duidelijk aanwijsbaar, buiten de tekst valt aan te treffen. Volgens
Nussbaum hebben ook zulke teksten een stijl die in overeenstemming
moet zijn met hun inhoud, maar ze missen het vermogen om de lezer mee
te nemen in een proces dat we kunnen kenschetsen als ‘mikken op
genade’.
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Deze vaststelling bleek echter weinig bevredigend. Filosofische
werken moeten inderdaad regel voor regel gelezen worden en voorzien
van kanttekeningen en kritische vragen. Maar dat is niet de hele activiteit
van het lezen van zulke teksten. Wie zichzelf niet toestaat om door de
tekst te worden meegenomen, om althans voor het moment het eigen
denken te laten omstoten door wat zich in de tekst begint af te tekenen,
zal onvoldoende doordringen tot de tekst om deze tekst van een
antwoord te voorzien. Dit meegaan in de filosofische tekst is door en door
een activiteit van bewogen en geraakt worden, en ik ben er zeker van dat
daarbij zelfs hevige gevoelens niet zijn uitgesloten.

Natuurlijk lenen filosofieboeken zich veel beter dan romans om na
te vertellen, te schematiseren en samen te vatten. Maar daarmee is nog
niets beslissends gezegd. Filosofie gaat over denken, over de formules,
concepten en classificeringen die een rol spelen wanneer we de wereld
proberen te begrijpen. Net als gevoelens en waarnemingsvermogen,
hebben we abstracties nodig om ons een oriëntatie op de wereld om ons
heen te vormen. Zoals de schilder iets kan tonen van hoe we kijken naar
de wereld, door dit ‘kijken’ in een ander daglicht te plaatsen, zo kan de
romanschrijver iets laten zien over het leven door een verhaal te vertellen
dat tegelijk uit het leven gegrepen is en al onze verwachtingen doorkruist.
En zo kan ook de filosoof ons confronteren met onze eigen abstracties en
constructies door vertrouwde conceptualiseringen, formules en
classificaties uit te dagen.

Daarvoor zijn bij uitstek teksten geschikt die deze
conceptualiseringen op de ontleedtafel leggen en al analyserend en
synthetiserend tot nieuwe begripsvorming komen. Maar ook hier worden
zekerheden omgestoten, ook hier moeten we erop vertrouwen dat het
nieuwe waarop we mikken inderdaad de moeite waard zal blijken.
Bovendien zijn ook deze teksten pas waardevol als ze iets ongezegd
laten. Precies daardoor kunnen ze weer tot nieuwe teksten leiden. Het
nieuwe denken dat doorbreekt als we het vertrouwde hebben verworpen,
laat zich zeker in het begin moeilijk begrijpen. Filosofische werken die
later als uiterst belangwekkend worden beschouwd, kunnen vlak na
verschijning vaak op een lauwe ontvangst rekenen. Daarna raken we er
niet over uitgepraat.

Zulke bedenkingen doen niets af aan het belang van wat Nussbaum naar
voren brengt: dat over sommige aangelegenheden van liefde, emoties en
morele dilemma’s alleen literaire tekstvormen adequate kennis kunnen
verschaffen. Nussbaum laat op indringende wijze zien hoe precies deze
teksten de ontvankelijkheid en deelname kunnen voorbereiden waarin
deze thema’s in al hun meervoudigheid ter sprake kunnen komen. Ze
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doet dat door een filosofische tekst te schrijven over een literaire tekst.
Daar heeft ze goede redenen voor. Het filosofische commentaar kon op
sommige momenten naar de tekst wijzen en zeggen: ‘zie hoeveel kanten
hieraan zitten’. (1998: p. 184) Maar de filosofische tekst moet dat doen op
een manier die de literaire tekst onverminderd voor zichzelf laat spreken,
dus zonder vast te leggen en te conceptualiseren.

Om een ingang te zijn naar de literaire tekst, zal ook de filosofische
tekst iets van de openheid moeten adopteren die zo kenmerkend is voor
de roman. Dat vraagt om een Aristotelische stijl van schrijven, stelt
Nussbaum: ‘In order to be the ally of literature, and to direct the reader to
that variety and complexity, rather than away from it, the Aristotelian
style will have to differ greatly from much philosophical writing that we
commonly encounter: for it will have to be non-reductive, and also be self-
consciousness about its own lack of completeness, gesturing toward
experience and toward the literary text, as spheres in which a greater
completeness should be sought.’ (1990: p. 49) Natuurlijk kunnen we niet
als een logicus over literatuur schrijven. Maar in deze visie lijkt het enige
recept voor de filosofische tekst, wil deze recht te doen aan eisen van
openheid en onvolledigheid, om zich te vermengen met een de literaire
manier van schrijven, dus om niet langer een filosofische tekst te zijn.

In een dergelijke voorstelling van zaken is veel ruimte weggenomen voor
filosofische en andere teksten om ook ‘poreus’ en ‘relationeel’ te zijn, om
zogezegd een gebaar te maken. Deze vrijwillige gebiedsoverdracht lijkt
echter voorbarig. Zoals ik argumenteerde, hoeft de filosofische tekst zich
in relatie tot een kunstwerk of een roman niet te beperken tot een
preluderende en annoterende rol. Zo’n tekst kan op zichzelf een actieve
relatie met de lezer aangaan. Niet door het verhaal in zich op te nemen, te
verklaren en te overmeesteren, maar door zelf een gebaar te maken. Om
Nussbaum te parafraseren: we willen iets vinden dat emotie heet, iets dat
intellectueel onderzoek heet, en iets dat weten heet. Zo ook willen we het
liefst dat elk gebied zijn eigen teksten en praktijken kent. Maar door op
die manier te redeneren doen we onrecht zowel aan het eigene van de
verschillende menselijke vermogens en belevingen als aan wat daarin
gemeenschappelijk is.

De isolerende karakterisering van het kennisproces waarin de roman
ons meeneemt, blijkt bij nader onderzoek nogal mystiek aan te doen. Zo
ontstaat een schematisering waarin geen ruimte is voor een
ervaringsstructuur die ook andere menselijke vermogens toestaat deel te
nemen aan het proces van openheid en vernieuwing. Het levert een
onbevredigende tegenstelling op: enerzijds afstandelijke,
‘transcendentale’ teksten die gaan over alles wat intellectueel, filosofisch
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en wetenschappelijk is, en anderzijds romans die een relatie aangaan met
de lezer, die hem of haar laten participeren in kwesties van het hart.

In dit hoofdstuk onderzochten we de mogelijkheid om naar teksten te
kijken als gebaren. Dat maakte de relationele dimensie van een tekst
principiëler dan de voorstelling dat slechts sommige teksten deze
dimensie openen. Zoals de roman ons in een onbeslisbare eenheid
enerzijds iets vertelt over liefde, en deze tegelijkertijd tegenwoordig stelt, zo
moet ook de filosofische tekst iets van dezelfde ambiguïteit tegenwoordig
stellen. Zoals de gebalde vuist niet de uitdrukking is van woede, maar in
zekere zin samenvalt met de woede zelf, zo is de tekst die gaat over de
abstracties en constructies van mijn denken, in zekere zin het denken zelf.
Dat is een gebaar dat zoekt naar uitdrukking en dat zichzelf steeds
opnieuw openstelt voor vernieuwing. Rutger Kopland heeft eens
opgemerkt dat de dichter zegt wat niet gezegd kan worden. Misschien
mogen we in dat geval besluiten dat de filosoof denkt wat niet gedacht
kan worden. De schetsmatige behandeling in dit hoofdstuk laat
ongetwijfeld nog heel wat flanken ongedekt. In de volgende
hoofdstukken zal ik enkele aanspraken verder uitwerken.
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2. Het magische woord

From this the poem springs: that we live in a place
that is not our own and, much more, not ourselves18

Inleiding
Woorden zijn machtige wapens, daarover zijn veel mensen het eens.
Meestal wordt met die uitspraak zoiets bedoeld als: door te spreken en te
schrijven kunnen we ervoor zorgen dat mensen dit doen of dat nalaten.
Woorden brengen immers gedachten, overtuigingen, inzichten tot stand.
En die hebben weer invloed op onze daden. De macht van woorden is in
deze uitleg min of meer indirect. Een verzoek aan iemand om een spijker
in de muur te slaan brengt op zichzelf de hamer nog niet in beweging;
daar gaat een beslissing aan vooraf. Kunnen woorden ook op een meer
directe manier effect hebben? In een oudbabylonische tekst komt het
volgende fragment voor:

Ik, als water, pak hem;
ik, als een rivier, blokkeer hem.
Als een hond bij zijn nek,
als een hondejong bij zijn haar19

Het is een bezweringstekst, mogelijk bedoeld om een demon uit te
drijven. Door allerlei vergelijkingen uit te spreken moet het de demon
duidelijk worden dat ontsnappen niet mogelijk is. Er zijn veel van
dergelijke teksten overgeleverd. Het uitspreken van bezweringen of
vloeken, meestal tijdens de uitvoering van een ritueel, moest bijdragen
aan het realiseren van gewenste resultaten: slangengif verwijderen, een
ziekte genezen, verlost raken van impotentie. Vaak zijn demonen de
boosdoeners achter de kwalen; spreuken helpen om ze te verdrijven. Niet
alleen de oude Babyloniërs, maar vermoedelijk alle oude culturen
maakten gebruik van magische woorden. De Egyptenaren stelden hun
pronkschrift op beslissende momenten in het leven centraal: bij
overlijden, ziekte, oorlog en vruchtbaarheidvraagstukken. Graven en
tempels werden volgeschreven met hiëroglyfen. De afbeelding van een
met een lans gespietste krokodil hield roofdieren op afstand. Een amulet
met heilzame tekens werd een leven lang bewaard.

                                                
18 Stevens 1989: p. 383
19 Stol 1995, p. 16.
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We kunnen de Egyptische tekens pas begrijpen als we ons
voorstellen dat het woordteken en dat waar het teken voor staat op een of
andere manier hetzelfde is. Het woordbeeld van Osiris op de muur doet
niet zozeer denken aan Osiris, het ís in zekere zin de godheid. Een
nieuwe farao kreeg de namen van goden in een inwijdingsritueel
overgedragen. En als iemand na zijn overlijden over de rivier werd
gedragen, moest hij zichzelf identificeren aan de godheden die beslisten
over doorlaten of niet. De dode werd voorgeleid naar de godheid en
moest iets zeggen in de trant van: ‘ik weet wie je bent, ik ken je naam’.
Deze namen staan dan ook dikwijls als geheugensteuntje afgebeeld op de
graftombes. Het kennen van iemands naam verleende een zekere macht
over deze persoon of godheid. De continuïteit tussen taal en identiteit
komt het pregnantst tot uitdrukking in de figuur van Ptah: de god die hart
en tong tegelijk is. (vgl. Fletcher 2003: p. 18)

De vorm van betoverende teksten moest in het algemeen aan hoge eisen
voldoen. Van de oudbabylonische bezweringen weten we bijvoorbeeld
dat ze aan een aantal ‘poëtische’ kwalificaties moesten voldoen om hun
effect niet te missen. De bezweringen vertonen veel kenmerken die ook in
moderne poëzie niet mogen ontbreken: cadans, ritmiek, alliteratie,
assonantie, vooropplaatsing, metaforen.

Het is interessant om naar de redenen achter dergelijke vormeisen te
vragen. In alle waarschijnlijkheid zijn ze niet bedoeld om ons gevoel voor
schoonheid te behagen, maar allereerst om indruk te maken op de
slangen, demonen en hun trawanten. (Stol 1995: p. 14) In ieder geval werd
veel belang gehecht aan klank en ritme. Een verklaring daarvoor is dat
demonen vooral het muzikale van de soms raadselachtige verzen
verstonden. Dodengeesten drongen door het oor binnen, wat tot
oorsuizen leidde, en kennelijk waren de repeterende teksten een manier
om ze naar buiten te zingen.

Maar het draait niet om de klank alleen. De bezweringsteksten
blijken rijk aan metaforen en vergelijkingen. Overtuigende beelden
helpen blijkbaar om het gewenste resultaat te bespoedigen: de
vernietiging van een of ander kwaad bewerkstelligt men bijvoorbeeld met
de frase ‘word gebroken als een pot’. Het helpt om dergelijke
beeldspraken steeds door nieuwe vitale beelden te vervangen; dat komt
hun kracht ten goede. Interessant is ook dat in de bezweringen regelmatig
woordspelletjes voorkomen, waarin klanken en betekenissen een vrij spel
aangaan. Woorden die wat betreft hun klank op elkaar lijken worden met
elkaar geassocieerd en gaan betekenisrelaties aan. Zo wordt in
Soemerische bezweringen iemands gal op basis van gelijkklinkende
woorden geassocieerd met een bok, een geit en een slang. (Tol 1995: p. 14)
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Van de verwantschap tussen dichten en toveren zijn meer historische
getuigenissen. Zo geeft Robert Graves in The white goddess een
fascinerende doorkijk op de samenhang tussen de twee praktijken, waarin
hij erop wijst dat uit oude Welshe overleveringen blijkt dat poëten of
barden in feite dezelfde figuren zijn als de druïden. Volgens Graves zijn
zelfs de woorden etymologisch tot elkaar te herleiden. De status van de
poëet-druïde is hoog. De dichters bereiken door hun jarenlange opleiding
de status van geestelijke voormannen aan wie het is gegeven om met hun
woorden een zekere macht over de natuur en de medemens uit te
oefenen. De druïde wordt volgens Graves ook wel een Oak-seeer
genoemd; hij ontleent veel van zijn macht aan zijn kennis van bomen. In
een bespreking van een Welsh epos laat Graves een relatie zien tussen de
namen van de letters van het alfabet en de namen van de bomen. De
kenner van de heilige tekst, de bomenkenner annex woordkunstenaar,
heeft macht over beiden. (Graves 1961: pp. 27-48)

Om iets van de magie van poëzie te ervaren hoeven we echter niet in de
geschiedenis te graven. Voor liefhebbers van gedichten is er niets
bijzonders aan de vaststelling dat poëtische woorden iets kunnen ‘raken’.
Misschien genezen ze geen ziektes en jagen ze geen slangen weg, maar ze
zorgen voor gewaarwordingen en gevoelens die niet goed te herleiden
zijn tot de ‘letterlijke’ betekenis van de woorden. Dat wil zeggen dat de
woorden die je zou gebruiken om de strekking ervan na te vertellen, niet
dezelfde uitwerking zouden hebben. In een tijd waarin kunstgrepen als
rijm en ritme zowel hun magische als hun memorische functie verloren
hebben, is poëzie nog altijd springlevend.

Magische woordpraktijken zijn ook buiten de poëzie volop te
vinden. In de Christelijke kerk lijkt de macht van woorden en namen
vanzelfsprekend. Een kind wordt niet gedoopt in de Vader, of
bijvoorbeeld in diens gedachte, maar in de naam van de Vader (vgl
Cassirer 1946: p. 54). En het is niet ongewoon dat een predikant oproept
tot een gebed ter nagedachtenis aan de naam van een overledene. Het
gebed zelf is een magische tekst bij uitstek. We spreken tot een hogere
macht opdat deze onze wensen verhoort. Daarbij komt het erop aan dat
we nauwkeurig zijn in onze woordkeus: in het gebed moeten precies de
juiste woorden worden uitgesproken en net zo vaak herhaald als nodig.
Het gaat God kennelijk niet alleen om de bedoelingen van de bidder,
maar ook om de manier waarop het gebed wordt verwoord en opgezegd.
Als we zouden bidden in de taal van het gemeentehuis, zou dat een
komisch en geen gewijd effect opleveren.
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Nog een praktijk waaruit het ontzag voor een woord blijkt is het
verzwijgen van de naam van God. Hierin staat het Joodse geloof niet op
zichzelf. Graves merkt op dat in veel oude cultussen de naam van God als
een geheim wordt bewaard. (1961: pp. 272-300) Ook eigennamen vragen
een respectvolle benadering. In verschillende culturen zijn namen van
personen diep verbonden met hun identiteit. Zo schijnen Eskimo’s hun
ego te beschouwen als opgebouwd uit drie elementen: een lichaam, een
ziel en een naam. Soms worden namen uit voorzorg veranderd (Cassirer
1946: p. 52). Bij de Eve bijvoorbeeld wordt gekozen voor een
naamsverandering op het moment dat er aanwijzingen zijn van onheil
verbonden aan een zekere naam. Cassirer wijst op het bestaan van talloze
tradities waarin het woord oorspronkelijker is dan de goden (1946: p. 48).
Volgens hem beschikken alle mythische kosmogonieën over varianten
van het Johannesevangelie: ‘In den beginne was het woord’.

Maar we kunnen nog een stap dichterbij kijken. Ook in meer
geseculariseerde hedendaagse contexten is de macht van namen niet
helemaal uitgewerkt. Mensen kiezen graag namen met een positieve
betekenis (bijvoorbeeld Victoria). Of kinderen worden vernoemd naar
voorouders; voor veel ouders leeft in de naam iets voort van de
voorouder, zoals in bepaalde cultussen de voorouder inderdaad
verondersteld wordt feitelijk terug te keren in de nieuwgeboren
naamdrager.

Ook wie zulke verhalen beschouwt als restjes bijgeloof uit
voorwetenschappelijke tijden, kan niet altijd om de pregnante
aanwezigheid van namen heen. Slechts weinig mensen veranderen hun
voornaam. En waar dat wel gebeurt, zijn zwaarwegende redenen in het
spel. Zelden komt het voor dat iemand zegt: ‘ik vond Herman gewoon
een leukere naam dan Albert’. Blijkbaar maakt een naam toch te veel deel
uit van de identiteit om deze lichtvaardig te vervangen.

Als we van eigennamen overgaan op naamwoorden dan dient zich
het voorbeeld aan van taboewoorden, zoals de namen van ziektes die we
liever onuitgesproken laten. Het spreken over ‘k’ was lange tijd een
gebruikelijke manier om de naam van de gevreesde ziekte
onuitgesproken te laten. Blijkbaar wordt iets van het risico gevoeld om
door het zeggen van het woord de ziekte wakker te roepen.

Hebben woorden echt zo veel macht? De nogal willekeurige historische
greep maakte in elk geval iets duidelijk over de bezwerende en
transformerende vermogens die van oudsher aan woorden worden
toegekend. We mogen vaststellen dat het geloof in de veranderende
macht van namen over diepe wortels in onze mythische geschiedenis
beschikt, en dat een zekere voorwetenschappelijke omgang met namen
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zelfs in alledaagse praktijken niet ongewoon is. Maar hebben beheksende
lettergrepen en oorsuizende pestwoorden vandaag de dag nog iets te
vertellen? Als ik mijn naam verander in Adam of Saskia, dan zou dat niet
op slag een transformatie van mijn persoon inluiden.

Aan de andere kant is er geen betoog over magische woordmachten
van vroeger en nu voor nodig om te argumenteren dat woorden van vitale
betekenis zijn voor onze levensoriëntaties. Mensen benoemen, spreken,
schrijven, en geven zo betekenis aan zichzelf, elkaar - aan alles eigenlijk.
Daarbij zijn er genoeg momenten waarop we woorden ervaren als plompe
en verschaalde instrumenten. Denk aan situaties waarin we niet de juiste
woorden kunnen vinden, of aan taalgebruik dat een abstracte en lege
indruk maakt, waarop bijvoorbeeld sommige politici patent hebben. Ook
een veelgehoorde uitdrukking als ‘Een beeld zegt meer dan duizend
woorden’ relativeert de almacht van het woord flink. Soms lijken juist
woorden het contact met de tastbare werkelijkheid in de weg te zitten.
Kennelijk is met taal zowel de mogelijkheid gegeven om de
werkelijkheid tot nabijheid te brengen, als om onszelf daarvan te
verwijderen. In dit hoofdstuk wil ik deze dimensie van nabijheid en
verwijdering ter sprake brengen aan de hand van een gedicht van Wallace
Stevens. 20

Op weg naar huis

On the road home

It was when I said,
“There is no such thing as the truth,”

                                                
20 Stevens 1989: p. 203. Eerder heb ik dit gedicht besproken in het kader
van een collegepaper, waarbij ik vooral ben ingegaan op de rol die de
tijdelijkheid speelt in het gedicht. Ik heb het blijmoedige karakter van het
gedicht bij die gelegenheid voorop gesteld; de regels ademen een
romantische sfeer van bevrijding en de titel onderstreept een gevoel van
bestemming. Dat we titels bij Stevens vaak met een knipoog moeten lezen
en dat zijn gedichten in de regel precies daar een lichte toets aanslaan
waar we een ernstige kern raken, hoeft daar niets aan af te doen. Ook als
we de mogelijke crisis onder de woorden onderkennen en uitdiepen, blijft
het blijmoedige avontuur zich afspelen waaraan we bij een eerste lezing
al deelnamen. Ik wil in deze bespreking enkele spanningsmomenten
bekijken en meer dan in een vorige lezing de momenten van ironie en
twijfel in de analyse betrekken.
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That the grapes seemed fatter.
The fox ran out of his hole.

You . . . You said,
“There are many truths,
but they are not parts of a truth.”

Then the tree, at night, began to change,
Smoking through green and smoking blue.
We were two figures in a wood.
We said we stood alone.

It was when I said,
“Words are not forms of a single word.
In the sum of the parts, there are only the parts.
The world must be measured by eye”;

It was when you said,
“The idols have seen lots of poverty,
Snakes and gold and lice,
but not the truth”;

It was at that time, that the silence was largest
And longest, the night was roundest,
The fragrance of the autumn warmest,
Closest and strongest.

Stevens geeft de lezer genoeg te kiezen. Bij een eerste lezing mogen we
bepalen welke sfeer het verhaal ademt. Het gedicht roept, voor wie wil,
een romantische sfeer op. Twee mensen in het bos, in de nacht. Ze zijn op
weg naar huis, zo suggereert de titel. We weten weinig van de twee:
hoewel de setting zich leent voor een liefdesgedicht is niets bekend over
hun onderlinge verhouding. Het is trouwens niet eens zeker of er wel
twee personen wandelen. De ‘jij’ kan in de herinnering of in de
verbeelding een woordje meespreken, of misschien spreekt de ‘ik’ hier
met zichzelf of met een afwezige inspirator.21 Aan de andere kant maken

                                                
21 We kunnen zelfs zo ver gaan om in de ‘I’ een goddelijke figuur te zien. Wie anders
oordeelt met een dergelijke beslistheid over wat wel en geen Waarheid is? Wie anders mag
een mythische sfeer verbinden aan het moment dat hij het woord neemt (‘It was when I
said’)? Dat kan ook de verbazing verklaren op het moment dat een menselijke
gesprekspartner woorden van gelijke strekking te berde brengt: ‘you...you said’.
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de situering in de tijd (‘in that time’) en het gebruik van de directe rede
aannemelijk dat hier wel degelijk van een concreet gesprek verslag wordt
gedaan, tussen twee mensen in die en die tijd.

Hoewel het gedicht nadrukkelijk vanuit een ikfiguur spreekt, is een van
de eerste associaties die met een journalistiek relaas van gebeurtenissen.
De korte zinnen wisselen afgemeten quotes af met gedetailleerde
toelichtingen. We komen iets te weten over het wie, wanneer en wat. De
toedracht achter de veranderingen in het bos blijft echter in het midden,
maar het staccato van opeenvolgende mededelingen zet het belang van de
gebeurtenis kracht bij. Het uitblijven van elk commentaar lijkt de
emotionele lading alleen maar te versterken.

Zo veel is zeker: hier wordt verslag gedaan van gebeurtenissen die
diepe indruk maakten. Wat is er gebeurd? Als we met Gadamer besluiten
dat we in interpretatieprocessen onze vooroordelen productief moeten
maken, begin ik met de volgende vooringenomen lezing. Twee personen
begeven zich op een nachtelijk uur in het bos om een experiment uit te
voeren. Het is een bizar experiment, dat bestaat uit het uitspreken van
enkele afgemeten zinnen over waarheid en werkelijkheid. Het experiment
mist zijn effect niet. De teksten zorgen ervoor dat de natuur in de beleving
van de ik en de jij van gedaante verandert: de druiven lijken boller, de
boom verandert, de vos verlaat zijn schuilplaats. Ook met de personages
zelf lijkt iets te gebeuren. Ze zeggen van zichzelf dat ze alleen staan, als
twee gedaanten of wellicht schimmen.

Zo gelezen, lijkt Stevens de lezer te verwelkomen bij een
bezweringspraktijk, een soort heksenproef waarin woorden de
werkelijkheid betoveren. In deze praktijk wordt van taal blijkbaar heel
wat meer verwacht dan we normaal gewend zijn. Ik kan doorgaans
zeggen wat ik wil, maar dat betekent helaas nog lang niet dat wat ik
uitspreek ook werkelijkheid wordt. Dat is eigenlijk te vanzelfsprekend
om bij stil te staan. Toch lijkt zich in het gedicht iets dergelijks te
voltrekken.

Maar als het hier een betoveringpraktijk betreft, is het beslist een
bizarre. We lijken getuige van een confrontatie tussen twee concurrerende
machten. De eerste lijkt te worden bestreden in de dialoog. Het is de
wereld van waarheid, woorden, delen en sommen. Het is een discursieve
wereld, kunnen we misschien zeggen, een wereld van abstracties en
systematische verbanden. De bezwering van deze eerste macht komt de
tweede blijkbaar ten goede. Dit is de wereld van druiven, vossen, bomen
en geuren. Het is de wereld die je kunt voelen en ruiken. De blijmoedige
beschrijving suggereert dat het positief is dat deze tweede wereld uit de
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gijzeling van de eerste wordt bevrijd. De ik en jij komen, door te zeggen
wat ze zeggen, in een heel ander licht te staan. Het lijkt erop dat ze, om
een regel van Lucebert te gebruiken, hebben besloten te ‘zingen totdat we
doorschijnend zijn’ (Lucebert, 1957). Maar zingen is hier niet bepaald het
woord. Het zijn uitspraken als de volgende die een ongekend effect
veroorzaken.

“There is no such thing as truth”
“There are many truths, but they are not parts of a truth”

Wat zijn dit voor teksten die in het nachtelijke uur aan de bomen en de
druiven worden toevertrouwd? Veel dichters zullen van oordeel zijn dat
woorden als ‘waarheid’ en ‘onderdelen van een waarheid’ in een gedicht
niets te zoeken hebben. Een zin als ‘de wereld moet gemeten worden met
het oog’ verwachten we misschien in een nota over ruimtelijke ordening,
maar niet in een poëtisch werk. Hier lijkt sprake van een oversteek van
stijlen. Zoals iemand in een toespraak wel eens iets bloemrijks zegt,
worden hier frasen geïntroduceerd die van buiten de poëzie komen. In
plaats van trillende taal die misschien beter past bij het uur van de nacht
en de geurende natuur, horen we twee sceptici zelfgenoegzaam hun
opvattingen debiteren.

Als ik me hierover verwonder, wil dat zeggen dat ik blijkbaar andere
verwachtingen heb van dichterlijke taal. Waarom vallen zulke teksten uit
de toon? De beste reden die ik kan bedenken is dat ze om een weerwoord
vragen. In plaats van mee te gaan in het gezegde krijg ik de behoefte om
ze kritisch te overwegen, om een tegenwerping te verzinnen. Toch zijn het
precies deze nogal hoekige mededelingen die een wonderlijk effect lijken
te veroorzaken. De spreker heeft zijn woorden nog niet uitgesproken of
de boom verandert en de vos schiet uit zijn verborgenheid tevoorschijn.
De afsluitende strofe suggereert een imposante climax, met inderdaad
dichterlijke maar misschien nogal redundante bewoordingen over
herfstige geuren en boswarmte. We kunnen misschien twijfelen aan de
poëtische handvastheid van de dichter, als bezweringsteksten doen de
woorden prima hun werk. De aanhalingstekens suggereren dat de
woorden precies op deze manier moesten worden uitgesproken om hun
magische werking niet te missen.

We zitten voorlopig met een nogal paradoxale situatie. Het verlangen dat
in het gedicht naar voren komt, heeft onmiskenbaar te maken met het
bestrijden van opvattingen die kennelijk gewichtig genoeg zijn om in de
weg te zitten. Het vereist hardop uitgesproken formules om ze te
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bestrijden. Maar deze formules druisen niet alleen in tegen de poëtische
intuïtie, ze lijken nogal wat affiniteit te vertonen met de opvattingen die
ze bestrijden. Aan de andere kant kunnen we niet ontkennen dat de
demon die Stevens opvoert, misschien van een wat andere aard is dan de
kwelgeesten die oorkwalen en geestesziekten veroorzaken. Deze demon
maakt niet de indruk in relatie te staan met die geheimzinnige wereld van
ongrijpbare natuurkrachten en obscure machten. Wat hier bestreden
wordt, is een bij uitstek menselijke wereld van abstracties, begrippen,
analyse. Als we de wet serieus nemen dat de demon in zijn eigen taal
moet worden toegesproken, is er misschien iets voor te zeggen dat de
zinnen in een academisch jargon zijn geformuleerd: abstracte taal om een
abstracte vijand te verdrijven.

Ik koos er tot nu toe voor om het gedicht te lezen als een bezwering, maar
bij die lezing hoeven we ons niet bij voorbaat neer te leggen. Merk op dat
de personages niet de natuur toespreken, opdat deze zichzelf onthult, ze
lijken hun boodschappen tot elkaar of tot zichzelf te richten. Het is zelfs
mogelijk dat de twee zo opgaan in hun discussie dat ze de wonderlijke
gedaantewisseling van de natuur niet eens opmerken. Misschien heeft de
lyrische ik zich later op een nuchter moment pas allerlei details
gerealiseerd, zoals wel voorkomt bij slachtoffers die een verklaring over
een overval afleggen. Zonder de uitkomst te kunnen overzien van
Stevens’ experiment, zijn nieuwe vragen opgekomen. Kan een gedicht
niet ontsnappen aan het feit dat onze ervaringswereld nu eenmaal is
gestructureerd aan de hand van abstracties die allesbehalve poëtisch zijn?
Is het hele gedicht een knipoog die de zinloosheid laat zien van pogingen
om de verleidingen van ‘such thing as truth’ te weerstaan. Is slechts de
strategie die ontkomt aan taal, en ‘met het oog’ weet te ‘meten’ adequaat?

In elk geval onderstreepte de nogal komische situering van het
academische debat de intuïtieve voorkeur voor poëtische taal bij
nachtelijke boswandelingen. Laten we hierna het gedicht verder
verkennen.

Het machteloze woord
On the road home kent voor mijn gevoel twee dramatische hoogtepunten:
de derde en de zesde strofe, waarin melding wordt gemaakt van
indrukwekkende gebeurtenissen. In de derde strofe is sprake van een
blauwe rook of waas die door groen heen wasemt. De ‘wij’ zijn nu
kennelijk twee nogal schimmige figuren in het bos. In de zesde en laatste
strofe vallen de superlatieven over elkaar heen: de stilte is het grootst, de
geur van de herfst het warmst…Het lijkt allemaal het resultaat van
uitspraken als deze:
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 “Words are not forms of a single word.
In the sum of the parts, there are only the parts.
The world must be measured by eye”;

Blijkbaar wordt de wereld niet voldoende met het oog gemeten en
geloven we ten onrechte in het enkele woord waarvan afzonderlijke
woorden een vorm zijn. Zijn we te veel bezig met het ‘hele plaatje’ om de
onderdelen - de druiven, de vos, de bomen, onszelf - nog in ons op te
nemen? Ik suggereerde al dat twee sferen hier pregnant tegenover elkaar
staan. We kennen de wereld van woorden, abstracties, mentale beelden,
formules - de discursieve wereld waarin we willen dat alles op zijn plaats
valt. Dit is de wereld die we begrijpen en hanteerbaar maken. En we
kennen de materiële wereld, de wereld van de natuur die altijd grillig,
onvoorspelbaar en veelvormig is. Het is de wereld die we kunnen
aanraken, horen, zien, en die er altijd al lijkt te zijn nog voordat we erover
nadenken. Het is de wereld die we door middel van de eerste hanteerbaar
maken.

Een nachtelijk bos is de aangewezen plaats om de soms moeizame
verhouding tussen beide op de spits te drijven. In de natuur komen we in
contact met gevoelens van harmonie en eenheid waarnaar we in de
begrippelijke wereld vaak vergeefs op zoek zijn. Maar zeker 's nachts
verandert de natuur in een unheimisch geraas waarin geen vorm meer te
ontdekken is. Daar zijn we kwetsbaar aan de dingen overgeleverd. Daar
verlangen we naar samenhang en licht. Blijkbaar roept de ene wereld een
verlangen naar de andere op. De sprekers uit het gedicht wekken de
indruk voor een moment een uitweg uit het dilemma gevonden te
hebben: wie zelfs in de nacht de natuur als rond en warm ervaart, wekt de
indruk zich van een moeizame tegenstelling te hebben bevrijd.

Maar wie wordt hier bevrijd van wat? Het zal niet de eerste keer zijn dat
Stevens in een gedicht een soort experiment opvoert. Wetenschappelijke
experimenten zijn er dikwijls op gericht de verschijnselen van de
materiële wereld onder begrippen te ordenen. Dat leidt tot algemene
modellen die helpen om soortgelijke verschijnselen te begrijpen of
voorspellen. Het interessante aan deze dichterlijke proef is dat in zekere
zin een wetenschappelijke praktijk wordt omgekeerd. De instructie voor
zo’n experiment-tegen-de-keer zou ongeveer zo kunnen luiden:

Ga naar het bos en stel je het volgende voor. Alles wat je hier ziet
en voelt en ruikt staat op zichzelf. Dingen zijn geen voorbeelden of
manifestaties van dit of dat. Zie nu toch, hoe alle druiven in dikte
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verschillen - de ene druif is de andere niet. Als je dat eenmaal hebt
gezien, zul je tot de conclusie komen dat je niet beschikt over
begrippen die een beschrijving kunnen geven van de
gewaarwordingen die je hier ondergaat. Stel je bovendien eens
voor dat je niet ‘door’ je ogen keek - zoals een astronoom door zijn
sterrenkijker - maar dat je ogen zelf zouden kijken. Zou je dan geen
dingen zien die je niet voor mogelijk hield?

Een tegengestelde richting is nog niet hetzelfde als het tegenovergestelde
van wetenschap: ook in dit experiment vinden we iets van een
wetenschappelijke ambitie terug, namelijk de wens om de waarneming te
ontdoen van vooroordelen en gezichtsbedrog en zo de natuur zelf te laten
spreken. We meten, zogezegd, de natuur niet langer met onze woorden
maar met het oog. Laten we de dialoog van de sprekers van dichterbij
bekijken.

You . . . You said,
“There are many truths,
but they are not parts of a truth.”

Then the tree, at night, began to change,
Smoking through green and smoking blue.
We were two figures in a wood.
We said we stood alone.

It was when I said,
“Words are not forms of a single word.
In the sum of the parts, there are only the parts.
The world must be measured by eye”;

De woorden hebben blijkbaar een beslissend karakter op deze nachtelijke
plaats. Ze lijken af te rekenen met wat lang in de weg zat. De mengeling
van hartstocht met klerkentaal is amusant en intrigerend tegelijk. Over de
mogelijkheden van woorden zijn de sprekers pessimistisch. ‘Words are
not forms of a single word’; het lijkt als een klacht te worden
uitgesproken.

Als we de dialoog samenvatten, ontstaat ongeveer de volgende
denktrant. ‘We denken wel dat er zoiets als één grote waarheid bestaat,
maar in feite zijn er heel wat waarheden. Ten onrechte denken we dat we
met woorden naar een diepere waarheid kunnen redeneren. We
misleiden onszelf flink als we denken dat er een Totaliteit te ontdekken is
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die alle dingen, zoals de grillige verschijnselen hier in het bos, voor eens
en voor altijd samenbindt.’

De waarheid komen we, met andere woorden, niet op het spoor
door al formulerend tot kernbegrippen te komen. Maar de uitspraken
komen met zo veel passie dat het gezegde met zichzelf op gespannen
voet staat. Want wie zich op een zo hartstochtelijke manier tegen de
waarheid uitspreekt, staat op zijn minst onder de verdenking ‘zoiets als
waarheid’ gevonden te hebben. Het vinden van waarheid kan een
bevrijdende sensatie zijn. Ineens is er helderheid over gedachten en
gevoelens die zich daarvoor niet op een lijn lieten brengen. Hebben de
twee zich toch laten verleiden?

Het is ondertussen maar de vraag in hoeverre de afgemeten zinnen voor
zichzelf spreken. Alleen al de gedachte van ‘a single Word’ roept heel wat
verschillende associaties op. We kunnen denken aan het woord Gods uit
Genesis, en meer in brede zin aan heilige of gezaghebbende bronteksten.
Maar de gedachten kunnen ook gaan in de richting van meer historische
‘oerwoorden’ aan de hand waarvan we door gewetensvol taalonderzoek
meer duidelijkheid krijgen over de manier waarop begrippen en
betekenissen in de tijd tot stand zijn gekomen. Een andere mogelijkheid is
om een beroep te doen op uiteenlopende filosofische scholen en
discoursen die de taal op enigerlei wijze in het hart van de werkelijkheid
plaatsen.

Met een oneliner als ‘Words are not part of a single word’ kunnen we
nog heel wat kanten op, wil ik maar zeggen. Als we uit een filosofisch
handboek een willekeurige bladzijde openslaan en ons dwingen om deze
visie toe te schrijven aan de filosoof die we daar toevallig aantreffen, dan
is de kans groot dat we met onze uitleg wegkomen.

Duidelijk lijkt echter dat de sprekers sceptisch zijn over de mogelijkheden
van het Ene Woord. Blijkbaar moeten we niet te veel verwachten van
redeneerwerk en woordanalyse. Dat kan iets betekenen in de richting die
we al eerder verkenden: laat je niet verleiden door allerlei samenhangen
die er niet zijn, kijk naar verschillen, laat de natuur toch voor zichzelf
spreken. Zulke aanbevelingen kunnen duiden op een romantisch
verlangen om het contact met de natuur te herstellen door de abstracties
en machinaties van het moderne leven los te laten. Maar met hetzelfde
gemak kunnen we een meer empiristische draai aan de woorden geven.
'De natuur voor zich laten spreken' kan ook betekenen dat we zo objectief
en onbevangen mogelijk registreren wat we in werkelijkheid aantreffen.
Niet voor niets luidt het advies: de wereld moet gemeten worden met het
oog.
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Welke uitleg we ook nemen, er blijft een moeizame opgave in het
spel. Kennelijk is er deze sprekers veel aan gelegen uitdrukking te geven
aan een heroriëntatie waarin niet langer de totaliteit, maar eerder de
fragmenten voorop staan. Als er dan geen essentie is waarin alle eindjes
samenkomen, misschien dat dan juist in de losse onderdelen, zoals de
geuren en kleuren van het bos, ‘delen van een waarheid’ zijn te vinden.

De twee personen zeggen van zichzelf dat ze alleen staan. Is het een
eenzame aangelegenheid om afscheid te nemen van lang gekoesterde
waarheden? Hebben ze ook zichzelf losgemaakt van elk geheel? De
‘figures’ die in de blauwe waas opduiken kunnen we vertalen als ‘figuren’
of ‘gedaanten’ maar ook als ‘schimmen’. Zijn de ik en jij bezig te
verdwijnen of te verschijnen? Een mogelijkheid is dat het loslaten van een
aantal waarheden de twee doorschijnend maakt. Misschien vervagen ze
als schimmen nu ze ontvankelijk zijn geworden voor een perspectief
waarin de werkelijkheid niet meer in een dwingend verband bijeen wordt
gehouden. Maar wellicht winnen de twee figuren juist aan profiel doordat
ze zich losmaken van allerlei misleidende concepten die tot dan toe een
heldere kijk op zichzelf in de weg stonden: nu ze alle kunstmatige
onderscheidingen hebben afgeworpen, tekenen hun gedaantes zich voor
het eerst in hun eigenheid af tegen de achtergrond van de natuur,
waarvan ze zich blijkbaar niet kunnen verwijderen maar waarmee ze ook
niet blijken samen te vallen. De dubbelzinnigheid van de ‘figures’
suggereert dat in een en dezelfde beweging iets van het eigene vervaagt
en tot ontwikkeling komt. Mogelijk werpt een nadere bestudering van de
veranderingen in het bos meer licht op de zaak.

Spreken in het donker
De verwikkelingen in het bos hebben, zoals de titel suggereert, te maken
met een thuisreis. Als we weer de hypothese aannemen dat de ik en de jij
een bezweringspraktijk voltrekken dan lijkt de sleutel te worden
gevonden in het wegspreken van alle ideële bemiddelaars en abstracties
die de wandelaars ervan weerhouden de wereld au naturel te nemen. Wat
ook de implicaties zijn van de gebeurtenissen, ingrijpend is het allemaal
beslist:

It was at that time, that the silence was largest
And longest, the night was roundest,
The fragrance of the autumn warmest,
Closest and strongest.
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‘Ik heb er geen woorden voor’, horen we de rapporteur bijna uitbrengen.
De superlatieven schieten tekort om de gebeurtenissen te schetsen.
Blijkbaar is het niet makkelijk om een tastbare verandering aan te wijzen.
Er lijkt geen sprake van gedaanteverwisselingen in het bos, maar eerder
van geïntensiveerde manifestaties van wat er altijd al was. De herfst is
warmer, de nacht ‘ronder’ dan ooit. Eerder vernamen we al dat de druiven
dikker schijnen, en dat de vos in beweging komt. De natuur toont niet
zozeer iets anders of iets nieuws, maar lijkt zichzelf nog eens te
onderstrepen. Dat is misschien in lijn met de woorden die in het bos
worden gesproken. Wie gelooft in waarheid en in de som van de delen
zou misschien op zoek zijn naar de verborgen essenties van de natuur.
Voor deze sprekers zijn de druiven, de boom en de vos mooi genoeg.

Maar dat alles verschijnt niet zomaar. Als we letten op de superlatieven,
bereikt de natuur hier een staat van perfectie. Perfectie is iets anders dan
‘meer van hetzelfde’. Op een of andere manier stellen de geuren en de
stilte zichzelf op een volmaakte manier aanwezig. Is daarmee het
romantisch ideaal verwezenlijkt van ‘terug naar de natuur’? Dat is maar
de vraag. Romantische dichters hebben geprobeerd door hun gedichten
de natuur te laten spreken. (vgl. Santilli: 2002, p. 61) Door gelijkenissen te
vinden in taal konden dichters, zelf onderdeel van die natuur, de essentie,
schoonheid en oerkracht tot uitdrukking brengen. Zo kon de moeizame
tegenstelling worden opgelost: de blauwe waas van de verbeelding
mengde zich met het groen van de pure natuur. Maar in een dergelijke
voorstelling moet de natuur nog altijd op een of andere manier worden
bemiddeld door de verbeelding. In het gedicht lijkt van verbeelding of
oerkrachten weinig sprake. Als de rook optrekt, komt naar voren...wat er
reeds was. De natuur is op een eigenaardige manier hetzelfde als altijd
maar tegelijk indringender aanwezig dan ooit.

Wat vertelt perfectie? In elk geval dit: wat perfect is, is behept met de
geheimzinnige ambiguïteit dat het zichzelf verhult terwijl het zich
onthult. Een perfect lichaam of een betoverend kunstwerk kan de indruk
wekken dat de materie waaruit het bestaat niet meer aanwezig is. We
gaan zo op in wat we zien, dat we de onderdelen waar het uit bestaat niet
eens lijken waar te nemen. Maar aan de andere kant kan het perfecte
alleen bestaan in de concrete materialiteit. Santilli wijst op de eigenschap
van de Homerische goden om te verschijnen in de gedaante van een mens
of een natuurkracht. (2002: p. 58) Dat is veelzeggend. De goden hebben
blijkbaar een lichaam nodig om zich te tonen. Ingrijpen in het aardse
zonder een fysieke gedaante is ook de Olympiërs niet gegeven. Maar dit
is geen beperking: precies in hun perfecte fysieke gestalte wordt hun
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sublieme aanwezigheid gekend. De stralende gestalte van de god toont
door zijn perfecte maar volstrekt natuurlijke verschijning dus feitelijk
niets onbekends. Maar dat is precies het raadsel: wat is het dan dat straalt
en beweegt? Die vraag laat zich niet beantwoorden. Zelfs de god in zijn
volmaaktheid ontsnapt niet aan de noodzaak om altijd ‘als iets’ te
verschijnen.22

Dat lijkt een voorwaarde waaraan niets dat perfect is zich kan onttrekken:
het moet zich tonen in een fysieke gedaante en in de tijd (‘in that time’).
De perfectie van de verschijnende god onderstreept deze eis en werpt
tegelijk een raadsel op. De god laat zien wat geldt voor alles wat in
perfectie verschijnt: het trekt zijn materialiteit in zich. Juist op het moment
dat alle fysieke onderdelen zich schikken tot hun perfecte gestalte, lijken
ze hun lichamelijke aanwezigheid af te werpen en aanwezig te stellen wat
ik verder niet kan benoemen. Perfectie is evenmin vorm als materie: op
het moment dat het verschijnt, trekt de gedaante beide in zich.

Maar hier is het raadsel: wat een lichaam heeft, komt met gebreken.
Het lichaam van een god is echter per definitie vrij van gebreken en
losgesneden van de tijd. Dat maakt de perfectie van de god een
verwarrende aangelegenheid. Want hoe volkomen en schoon ze ook zijn,
verschijnende goden maken een door en door uitheemse indruk. Zo veel
is zeker voor wie een god ontmoet: deze gestalte is niet van hier. Een
perfecte gedaante, met haar betoverende bewegingen en stralende
uiterlijk, lijkt precies te tonen ‘wat er niet is’, suggereert Santilli (2002:
p.59) Dat betekent dat deze gedaante, zoals al het perfecte, toont wat mijn
begrip te boven gaat. Maar aan de andere kant vertegenwoordigt de god
iets dat niet kan bestaan: een lichaam dat volkomen gaaf en tijdloos is, is
niet van hier.

In werkelijkheid is ook - of juist - het perfecte kwetsbaar. 23 Het komt in
een onvolkomen materiele gedaante, die het in tegenstelling tot de

                                                
22 Ook als de lyrische Ik een god is, zoals ik eerder suggereerde, is deze dus onderworpen
aan de machten van zowel de natuur als het woord. Vergelijk de eerdere verwijzing naar
Cassirer die refereert aan tradities waarbij het woord oorspronkelijker is dan de goden.
(Cassirer 1946: p. 48)
23 Dat is tegengesteld aan sommige typeringen van het perfecte die van oudsher invloedrijk
zijn. Wat volmaakt is, wordt vaak geacht tijdloos, volkomen, onkwetsbaar en onthecht te
zijn. Het onttrekt zich aan verandering en verval. Santilli wijst erop dat in De Ilias het
lichaam van de gedode Hector zich heelt en een opperste schoonheid aanneemt. (2002: p.
57) De aanblik van het levenloze lichaam is echter door en door vreemd. Ligt hier Hector in
zijn ware gedaante of hebben we te maken met een soort wassen beeld dat, zoals elk dood
lichaam, zijn afwezigheid des te meer benadrukt? Aanknopingspunten voor de
kwetsbaarheid van het perfecte kunnen we ook vinden bij Nussbaum die, onder andere in
The Fragility of Goodness, wijst op de kwetsbaarheid en breekbaarheid die in het spel is bij
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goddelijke presentie, werkelijkheid verleent. Het staat ook helemaal niet
op zichzelf. Het komt naar voren in de continue wisselwerking met de
waarnemer die het al dan niet laat verschijnen. Dat maakt het kwetsbaar.
Als materiële verschijning is het overgeleverd aan de ‘nachtelijke’ blik die
alles versnippert en verstrooit. Maar doordat het altijd reeds de materie
overstijgt, is het evenzeer overgeleverd aan de blik die wil
instrumentaliseren, greep krijgen, identificeren en verbeelden.

Voorbeelden van beide processen zijn onder andere in onze relaties
met anderen te vinden. Als we het gezicht van een geliefde persoon
proberen voor ons te zien, kunnen we vaak niet eens benoemen welke
trekken en specifieke vormen het gezicht kenmerken. Kennelijk nemen we
de afzonderlijke aspecten helemaal niet actief waar. Herkenning is niet
een identificatie die ik voltrek door een snelle analyse van de gegevens
die zich aan mijn zintuigen presenteren, maar eerder een proces waarin,
door alle afzonderlijke eigenschappen, bijzonderheden en oneffenheden
heen, de ander langzaam verschijnt. Dan kan het gebeuren dat we deze
persoon, na een lange onderbreking van het contact, plotseling met
andere ogen bekijken, alsof we bepaalde gelaatstrekken voor het eerst
zien. Kennelijk moeten we even wennen voordat we het vertrouwde
herkennen. Zo wordt Odysseus bij thuiskomst pas herkend door zijn
vrouw Penelope nadat ze een tijdlang woorden en gebaren hebben
uitgewisseld die vroeger onvervreemdbaar bij hun relatie hoorden.
(Santilli 2002: p. 60) Zelfs de volmaaktheid van dit onverbrekelijke
liefdespaar heeft wat tijd nodig om zichzelf te hernemen.

De andere manier om onszelf van anderen te vervreemden is als de
wereld van abstracties en objectiveringen de overhand neemt. We kunnen
de geliefde ander objectiveren, ‘kennen’ of instrumentaliseren. (Zie
hierover ook hoofdstuk 3) Dat kan een sluier opwerpen waardoor de
ander niet meer verschijnt zoals vroeger. Als dat zo is, dan vraagt
perfectie om bescherming van zowel het vertrouwde als het vreemde.
Niet voor niets hapert de lyrische ik in de tweede strofe:

You...You said

Wie zichzelf op deze wijze herneemt, verbaast zich blijkbaar plotseling
over iets waar hij normaal gesproken aan voorbijgaat. De ander wordt met
hernieuwde aandacht gehoord. Op dezelfde wijze lijkt de natuur in
vertrouwde gedaante opnieuw te verschijnen. Als ik de wereld wil ‘meten
met het oog’, dan kan dat niet betekenen dat ik alleen nog waarneem wat
zich objectief laat vaststellen. Door in een perfecte en tegelijk kwetsbare
gedaante te verschijnen maken de druiven in het gedicht duidelijk dat ik
                                                                                                                                     
vraagstukken rond ‘menselijkheid’ en ‘het goede’.
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wat hier verschijnt niet kan terugbrengen tot ofwel de pure materialiteit
ofwel de betekenissen die deze in mijn geest oproepen. Een druif meldt
zich bijna triomfantelijk onder dit ‘niets meer en niets minder’: enerzijds
een stukje waarneembare natuur, anderzijds altijd al een ‘druif’ als zij in
deze specifieke vorm aan mijn blik verschijnt.

Volgens Cassirer (1946: p. 44 e.v.) is de directe gegevenheid en
subjectiviteit waarmee een object zich bekendmaakt een ‘mythisch’
moment in het denken - mythisch omdat het zich niet laat herleiden tot
verstands- of bewustzijnscategorieen. Niets wat zo verschijnt laat zich
vergelijken of meten aan de hand van iets anders: het ís eenvoudig wat
het betekent. We kunnen dat ook historisch begrijpen. Het mythische
denken valt te situeren in het primitieve ontstaan van concepties, het
moment waarop een onmiddellijke intuïtie wordt geconcentreerd op een
enkel punt. Deze ervaring beperkt zich niet tot het domein van de
zintuiglijke waarneming. Tegelijk met het object ontstaat volgens Cassirer
ook het woord als een onmiddellijke gegevenheid. Het woord kent geen
maker, net zoals een stuk gereedschap in primitieve tijden een bezield
object was dat eenvoudigweg bestond. In die directe gegevenheid ligt
volgens Cassirer de ervaringsinhoud die vooraf gaat aan alle ervaringen:
‘its mere presence is the sum of all Being’. (1946: p. 58)

Daarmee zijn we terug bij de woorden. Veel van wat we vaststelden over
objecten en fysieke verschijningen, kan ook worden gezegd over
woorden. Ook woorden hebben een materiële gedaante. Ze moeten
immers gesproken, gehoord of opgeschreven worden. Ook bij die
gelegenheden kunnen we soms de ervaring hebben dat de woorden
verdwijnen in wat wordt uitgedrukt. Misschien valt ook van goedgekozen
woorden te zeggen dat hun materialiteit lijkt te verdwijnen op het
moment dat ze samenvallen met wat ze betekenen, en juist dan ter sprake
brengen wat verder niet te zeggen valt.

Dat sluit aan bij observaties van Merleau-Ponty, die wijst op
momenten dat woorden ‘onmiddellijk aanwezig’ lijken. (1997: p. 227) Als
ik luister naar de woorden van een redenaar, dan hoef ik deze niet eerst te
decoderen om ze te kennen en zodoende de betekenis te vernemen. De
woorden zijn even onmiddellijk present als de lichamelijke
aanwezigheid, de gebaren en de stem van de spreker: ze zijn eenvoudig
wat ze betekenen. Het kan gebeuren dat de redenaar een tekst precies in
de juiste stijl, precies op de juiste manier uitspreekt. Daarbij ontstaat
volgens Merleau-Ponty de ervaring dat de woorden onze geest volledig
vullen en een noodzakelijkheid bezitten: het had niet anders of beter
kunnen worden gezegd (1997: p. 227). De spreker hoeft ondertussen zijn
gedachten niet in woorden te vertalen. Natuurlijk, hij tast en zoekt naar de
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juiste woorden. Maar die tastende bewegingen zijn geen getuigenis van
het feit dat hij een uitwendig teken bij de binnen zichzelf gevormde
gedachte moet overwegen. Het tasten naar woorden is eerder te
vergelijken met een lichaam dat tast. Ik kan grijpen naar een woord in
mijn linguïstisch veld, net zoals ik met mijn hand naar een lichtknop tast.
Ik hoef mij niet eerst een voorstelling te maken van de ruimte of van mijn
lichaam om een dergelijke beweging uit te voeren.

Helaas maken woorden veel vaker de indruk knellende behuizingen te
zijn voor gedachten die, een fractie voordat we ze uitspraken, zuiverder
en completer waren dan toen ze eenmaal hun weg vonden naar het papier
of naar de klanken die ik uitbreng. Dat gaat misschien ook op voor de
dialoog in het gedicht. Veel lezers zullen niet de ervaring hebben dat
zulke woorden ‘verdwijnen’ achter wat ze te zeggen hebben. Daarvoor
lijken de academische woorden van het nachtelijke discours, zoals we
zagen, te veel vragen op te roepen. De conversatie maakt met al zijn
tegenstrijdigheden een ironische indruk. Maar ironie is soms een ernstige
zaak. Wie ironiseert, veegt met de ene hand weg wat de andere neerlegt.
De woorden die waarschuwen tegen de verleiding van woorden hebben
eerder een tegengesteld effect: ze vestigen de volle aandacht op de
woorden zelf.

Het spreken in het donker wijst zo op een opgave die even
moeizaam als noodzakelijk is. De blauwe waas van ‘wat niet is’ zal zich
moeten mengen met de groene materialiteit van de natuur (‘wat is’). Pas
in de materiele of letterlijke gedaante kan het woord of het ding zich
tegelijk tonen en verbergen. Maar ontwaren wat perfect is, blijft een
complexe aangelegenheid. Wie de wereld werkelijk wil ‘meten met het
oog’, staat voor de paradoxale opgave om zelfs te zien wat het oog niet
ziet: zichzelf. Dat begint bij het wegnemen van alles wat het zicht
ontneemt. Wallace Stevens tovert wel vaker een proces voor ogen waarbij
creatie altijd met 'de-creatie' gepaard gaat (Vendler 1984: p. 31) (zie ook
hoofdstuk 4). Voordat we ons perspectief kunnen vernieuwen, moeten we
zorgen dat het oude niet meer in de weg zit. Een beeld dat Stevens in een
ander gedicht gebruikt is dat van Penelope die ‘s nachts het weefsel
ontrafelt wat ze overdag heeft geweven. Daarbij is de ene kracht niet
reëler dan de andere. We moeten ons soms in het donker terugtrekken om
te zien wat overdag het zicht belemmerde.

In dit proces van weven en ontweven wordt echter wel degelijk iets
gewonnen. We refereerden al eerder aan de claim van Gadamer dat bij
een wetenschappelijk experiment niets nieuws wordt ontdekt. In het
omgekeerde experiment van de bezweringspraktijk in het gedicht, wordt
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afgerekend met een al te begrippelijke benadering die de zaken
versluierde. Dat leidde tot een ontdekking, maar niet tot een
ontmanteling. We zijn wel degelijk ‘op weg naar huis’: wat zo gezien
wordt, is tegelijk nieuw en vertrouwd. Santilli wijst erop dat ook
Odysseus op die manier pas na enige tijd zijn thuiseiland herkent: als de
wolken langzaam wegtrekken ziet hij het Ithaka van zijn jeugd. (Santilli
2002: p. 60) Wat vreemd is, toont zich aanvankelijk objectmatig en
veelvoudig. Maar zodra de blik went aan het ververste perspectief dat
zich langzaam opent, raken we opnieuw vertrouwd met het bekende. Er
zijn sluiers weggenomen die zorgen voor een hernieuwd contact. Ook
deze ont-dekking heeft tegelijk weer een element van creatie in zich. De
thuiskomst houdt in dat we met nieuwe ogen kijken naar wat nooit is
weggeweest.

Besluit
We begonnen dit hoofdstuk met de vraag of praktijken van woordmagie
in onze tijd nog iets te vertellen hebben. Het gedicht van Stevens stelde
een woordproef voor ogen waarin een moeizame tweedeling op scherp
gesteld werd. Aan de ene kant was er een ideële wereld waarin we namen
geven aan dingen, onderverdelen, verbinden, herleiden. Dat is de puur
conceptuele sfeer van het woord. In zekere zin is het de wereld van alles
wat ‘niet bestaat’. Aan de andere kant was er de wereld van de dingen die
wél bestaan, die althans fysiek indringend en onmiddellijk aanwezig zijn.
Bij nader inzien bleken de werelden als een Gordiaanse knoop in elkaar
verstrengeld. Als we de vraag naar woordmagie opnieuw stellen dan lijkt
het woord, net als ieder lichaam dat gebaart, te beschikken over de
toverkracht die tegelijkertijd iets laat verschijnen en verdwijnen. Een
gedicht als dat van Stevens zal, om te overtuigen, iets weg moeten hebben
van de het volmaakte lichaam - het vermogen om zowel te onthullen als te
bedekken. De woorden moeten op een of andere manier een gebaar
maken waardoor ze als afzonderlijke delen verdwijnen, en iets
tegenwoordig stellen dat er níet is, dat wil zeggen dat werkelijk anders is
dan de som van de delen. Net zoals het gebarende lichaam onbeslisbaar
het midden houdt tussen binnen en buiten is er in deze gebarende
continuïteit niet langer een grens tussen de materiele en talige wereld te
trekken. Maar niet alleen poëzie heeft deze eigenschap van verbergen en
onthullen. Zoals Merleau-Ponty laat zien, lijken woorden ook in meer
alledaagse taalpraktijken rechtstreeks hun weg naar het innerlijk te
vinden. Dat lijkt een even mythische als natuurlijke eigenschap van taal.
Of het gesprek in On the road home een komische indruk maakt of niet, de
ik en jij lijken met hun woorden, zeker in de tijd van hun bosgesprek,
magische veranderingen te voltrekken.



70

In dit hoofdstuk vroegen we naar manieren waarop woorden de
werkelijkheid, bijvoorbeeld in de gedaante van natuurverschijnselen,
dichterbij brengen of juist van ons verwijderen. In het volgende hoofdstuk
zal ik de aandacht richten op het spreken over onszelf. Want ook in relatie
tot ons innerlijke leven kunnen we het contact verliezen. Praten en
schrijven helpen in sommige gevallen om opnieuw aansluiting te vinden.
Ook bij die activiteiten zijn, zo zal blijken, bijzondere woordvermogens in
het spel.
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3. Schrijven met het lichaam

…
And Ludwig Richter, turbulent Schlemihl,

Has lost the whole in which he was contained,

Knows desire without an object of desire,
All mind and violence and nothing felt.24

Inleiding
Spreken is een veelomvattend onderwerp. Hoe veel tijd zou een
gemiddeld mens niet bezig zijn met beraadslagen, kletsen, napraten,
meepraten, vergaderen en roddelen? Zeker als we ook schrijven en zoiets
als ‘innerlijk overleg’ meetellen, lijkt spreken voor de mens niet minder
dan een basisbehoefte. Taal wordt vaak gezien als een van de beslissende
vermogens om de mens als soort te typeren. Aristoteles noemde de mens
het zoon logon echon, het levende wezen dat spreekt.25 Er zijn
wetenschappers die stellen dat een mens die van alle communicatie
verstoken blijft, niet lang te leven heeft.

Spreken is op zijn minst belangrijk om je doelen te verwezenlijken.
Of het nu gaat om een taxi bestellen of om bij iemand je hart luchten. De
voorbeelden noem ik in een adem, omdat er in beide gevallen een
probleem is waarbij praten (bijvoorbeeld via de telefoon) de oplossing
vormt. Toch is er ook minstens één duidelijk verschil. Bij de taxi maakt
het niet zo veel uit of ik zelf bel of iemand anders. Sterker nog, als een
ander het telefoontje afhandelt, dan is dat voor mij mooi meegenomen. In
het andere geval is dat lastiger: ik kan het moeilijk aan een ander
overlaten om mijn hart te luchten. Het spreken lijkt bij het laatste
voorbeeld tegelijk een middel en een doel - of in ieder geval staan middel
en doel in een wat ingewikkeldere verhouding dan bij het taxivoorbeeld.

De meeste mensen komen af en toe voor momenten te staan dat het
spreken op zichzelf belangrijk is. Bijvoorbeeld in situaties waarbij
indrukwekkende emoties van liefde, dood of religie in het spel zijn.

                                                
24 Stevens 1989: p. 358
25 Overigens is hiermee niet gezegd dat Aristoteles de mens in het algemeen wil definiëren
en evenmin hoeft het zo te zijn dat hij de mens typeert door zijn hoogste vermogen aan te
wijzen. In de lezing die Hannah Arendt geeft van deze definitie verwijst deze niet naar de
mens die het vermogen heeft om te spreken, maar naar de mens die leeft in een
gemeenschap waarin het woord zin heeft, en waar de grootste aandacht van alle burgers
uitgaat naar het spreken met elkaar.’ (Vgl. Taminaux: 2000, p. 112)
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Woorden doen soms tekort aan het machtige karakter van een ervaring.
Juist op momenten dat we geen woorden meer hebben, is de behoefte om
te spreken indringend voelbaar. ‘Ik heb geen woorden voor wat ik voel
voor jou,’ zingt een bekend zomerliedje. De nood die het gemis aan de
juiste woorden oproept, maakt soms dat we andere uitdrukkingsvormen
zoeken dan we gewend zijn. Volgens het zomerliedje kunnen alleen
‘liefdesliedjes’ de betreffende hartstocht nog luchten.

Misschien is dit alles nog een registratie om je schouders bij op te halen.
Wie had immers gezegd dat alles even makkelijk te formuleren viel? Ook
veel minder verheven momenten zijn maar lastig onder woorden te
brengen. Druk maar eens uit hoe een glas koude melk precies smaakt of
hoe hoofdpijn voelt. Het spreken is wel vaker een gebrekkig middel om
iets over te brengen; één ervaring van hoofdpijn maakt veel meer
duidelijk dan twintig beschrijvingen ervan. Maar die vaststelling doet de
verwondering alleen maar toenemen. Want voelen is niet altijd genoeg -
nu en dan ‘moeten’ we wel uitdrukking geven aan gevoelens. Er zijn
momenten waarop er een zekere nood om te spreken is. Het kan een diep
gemis betekenen als we er niet in slagen om een bepaald gevoel onder
woorden te brengen. Wie zoekt naar woorden gaat er blijkbaar vanuit dat
ze gevonden kunnen worden. De nood lijkt hoger naarmate de belofte van
verlossende woorden prominenter aanwezig is. We kunnen, hoewel we
niet weten hoe we een emotie moeten verwoorden, toch sterk het gevoel
hebben dat érgens een adequate uitdrukking voor handen is.

Paradoxaal genoeg laten die hoogstpersoonlijke gevoelens zich
soms juist door anderen treffend verwoorden. Veel mensen kennen
bijvoorbeeld de troostende werking die uitgaat van goed gekozen en
uitgesproken woorden over de overledene tijdens een rouwbijeenkomst.
En het vinden van woorden voor gevoelens in een therapeutisch gesprek
kan al een deel van de oplossing van het probleem betekenen. Kennelijk
vragen gevoelens niet alleen om verwoording, maar hebben de juiste
bewoordingen bovendien een bevrijdende werking. Het onbesproken of
onbenoemd laten van wat zich in ons innerlijk afspeelt kan in het ergste
geval tot ziekte leiden. Woorden voor diepe emoties lijken wel iets
wezenlijks tot bestaan te brengen, iets dat toen het nog slechts tegen de
achtergrond van mijn bewustzijn schaduwde, maakte dat ik niet
‘compleet mezelf’ was, wat zoiets ook betekent.

Spreken kan helpen om zulke emoties te identificeren. Maar het kan
ons ook verder op een dwaalspoor brengen. Taal verhult en verduistert
minstens even veel als het opheldert. De afkeer van Plato tegen sofisterij
en andere vormen van woordhandigheid is niet onbegrijpelijk. Dwalingen
vinden soms makkelijk hun weg naar bedekkende termen die de essentie
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versluieren, maar niettemin stollen tot algemene begrippen die
vervolgens weer worden herhaald en nagepraat. Zo kan de doxa, de
schone schijn, plaatsnemen in het hart van mijn ervaringen. Het innerlijke
leven voelt knellend, koud en leeg zolang de juiste woorden niet de juiste
plek innemen.

Op andere momenten kunnen woorden, zoals gezegd, als ze juist zijn
gekozen en in de juiste stijl bijeengebracht, een onvermoed krachtige
uitwerking hebben. Een gedicht of een verhaal kan hevige gevoelens en
emoties losmaken. Dat hoeft niet te verschillen van de situatie waarover
we zojuist spraken. Net als in een zelfonderzoek of onderzoek onder
begeleiding van een therapeut, kan ik in een gedicht geconfronteerd
worden met een verhaal dat precies mijn gemoedstoestand of mijn
intuïties over een of andere kwestie op een bepaald moment uitdrukt.
Zo’n werk raakt een snaar. Zonder precies te weten welke analyse of
gedachtegang het is die correspondeert met mijn eigen gevoel, weet ik dat
het niet beter gezegd had kunnen worden dan in die regels.

Vaak is daarbij niet zo snel een welbepaald inzicht te noemen dat er
daarvoor niet was. We wisten al alles van de overledene over wie een
indrukwekkende grafrede wordt uitgesproken. En als Multatuli Indië een
‘gordel van smaragd’ noemt, voegt dat geen informatie toe die bepalend
is voor mijn kennis of voor mijn gevoelens over dat land. Maar het is ook
onbevredigend om te zeggen dat alleen de esthetische aspecten van de
tekst - de stijl, de klanken, de beelden - bij mij iets teweeg brengen. Dat
zou geen recht doen aan de intuïtie dat sommige poëtische woorden iets
heel waars meedelen. Ik vind een tekst niet automatisch mooi omdat de
woorden sierlijk zijn geordend. Het is eerder zo dat ik de teksten als mooi
ervaar omdat ze mij een ervaring van waarheid bezorgen.

In het eerste hoofdstuk zagen we al dat het vinden van de waarheid over
de eigen conditie soms een moeizame aangelegenheid is. Gevoelens
hebben niet het karakter van wat ontegenzeggelijk valt vast te stellen,
maar tonen zich op het niveau van betekenissen en interpretaties. Dat ik
mijn vuist bal is duidelijk waarneembaar, dat ik ergens boos over ben is
reeds een interpretatie. Psychologen hebben in het algemeen niet zo’n
moeite met dat probleem. Therapieën zijn succesvol als ze de cliënt van
een probleem af helpen. De vraag naar de ‘waarheid’ over de gevoelens is
in dit opzicht secundair: succesvol is wat ‘werkt’. (vgl. Theo de Boer 1997:
p. 84)

Maar net als De Boer vind ik die conclusie onbevredigend. Wie
iedere mogelijkheid van zelfkennis ontkent, doet de werkelijkheid
geweld aan. We hebben intuïtief een besef dat het verschil tussen ‘waar’
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en ‘onwaar’ ook bij zelfkennis in het spel is. Als we vaststellen dat een
nomologische kennisopvatting in het domein van betekenissen en
interpretatie ontoereikend is om tot geldige waarheidaanspraken te
komen, dan moeten we nagaan of er in dat domein alternatieve manieren
zijn om zoiets als echte kennis van vergissingen te onderscheiden. In
tegenstelling tot analyses van levensverhalen en gevoelens zelf, is dit een
wijsgerige opgave bij uitstek.

De woordnood en de woordverlangens die ik hierboven kort
besprak, wijzen op een vermogen dat nergens anders dan ín het spreken
en schrijven zelf kan worden gesitueerd. Het is alsof een woord soms aan
zichzelf genoeg heeft, alsof het vervullen van een woordverlangen
samenvalt met het komen tot begrip. Doel van dit hoofdstuk is om de
implicaties van zulke aanspraken te onderzoeken en te betrekken op het
probleem van de zelfkennis. Ik doe dat door lessen te trekken uit ‘De pen
op papier’, een prozawerk van de dichter Martinus Nijhoff.26

De pen op papier
Als ik één enkel document als leidraad neem, wekt dat de verwachting
dat dit werk aan minstens twee eisen voldoet. 27 Allereerst zal het in
voldoende mate moeten gaan over het onderwerp dat ik hier centraal stel.
Ten tweede moet de tekst voldoende vragen oproepen om te
rechtvaardigen dat ik er pagina's lang over uitwijd, in plaats van
simpelweg naar de tekst zelf te verwijzen. Mijn notities, onderstrepingen
en toelichtingen zijn er in dat geval om ingangen naar de tekst te
verschaffen die anders mogelijk onopgemerkt blijven.28

De eerste eis is volgens mij snel ingewilligd. Vanaf de eerste regels
van ‘De pen op papier’ beleven we het verhaal van een schrijver die
schrijft alsof zijn leven ervan afhangt. Het verlangen om te verwoorden
lijkt het leidmotief in het fragment van het schrijversbestaan waarvan we
getuige zijn.

De opbouw van het verhaal is vervolgens zo complex, dat daarmee
royaal aan de tweede eis is voldaan. Let alleen al op het begin van de
tekst. We worden daarin geïnformeerd over de manier waarop de
                                                
26 Ik maak gebruik van de tekst die is opgenomen in de gelijknamige bundel uit de reeks
Nederlandse klassieken (1994). Waar ik volsta met een pagina-aanduiding, verwijs ik naar
deze tekst.
27 Bespreking van andere interpretaties van De pen op papier laat ik hier achterwege, omdat
het niet mijn eerste doel is om een eigen lezing van deze tekst te leveren, maar om gebruik
te maken van enkele thema’s die Nijhoff, volgens mijn lezing, aan de orde stelt.
28 Dat betekent dus niet dat zo’n tekst niet voor zichzelf zou kunnen spreken, maar eerder
dat deze zo rijk is aan betekenissen dat we steeds weer tot nieuwe lezingen worden
uitgenodigd. Over een rijke tekst blijf je schrijven. Een tekst die vraagt om duiding is dan
ook iets anders dan een tekst die onduidelijk is in de zin van onsamenhangend, vaag,
duister. Zulke teksten vragen niet om duiding maar eerder om verduidelijking.
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schrijver aan zijn schrijftafel voorbereidingen treft voor een schrijfsessie.
In een soort inleiding, een gecursiveerd gedeelte van bijna vijf bladzijden,
kondigt de schrijver met naar eigen zeggen ‘belachelijk lange, zwaaiende
zinsneden’ (Nijhoff 1994: p. 31) het avontuur aan dat komen gaat. We
krijgen als lezers kennelijk een kijkje in de keuken. Daarbij laat hij
gewichtige momenten in de ontwikkeling van zijn vakmanschap de revue
passeren. Te lang heeft hij geloofd in een schrijverschap dat werd geleid
door de rede en het wijsgerige verstand. Nu zegt hij beter te weten en laat
hij het schrijven aan het lichaam over. De lange inleiding bestaat uit één
zin. De indruk wordt gewekt dat de schrijver het moment voorbereid
door zijn lichaam in de juiste positie te brengen. De geestdriftige stream
of consciousness laat geen tijd voor adempauzes, maar gelet op de
‘hopeloos zwaaiende zinsneden’ moet het echte werk kennelijk nog
beginnen. Het moet een ervaring zijn waar we de schrijver om kunnen
benijden, dit avontuur dat aanstonds aanbreekt en dat hem niet minder
dan een ‘fysiek genot’ (p. 28) moet brengen.

Schrijven als lichamelijk genot - dat is nog eens een ander beeld dan dat
van de getormenteerde dichter die met een doorgroefd gelaat gedichten
uit zijn lijden naar boven haalt. Toch is het op het eerste gezicht een nogal
droefgeestige geschiedenis die zich afspeelt in de werkkamer van de
ikpersoon. Deze heeft blijkbaar een eenzaam voorjaar beleeft, maar geeft
zich over aan de verbeelding dat hij de zomer heeft doorgebracht in een
tent aan het strand, en nu weer terug in zijn werkkamer is, de hanenpoten
(sic) spierwit rond de bruine slapen.

Het vervolg op de inleiding brengt ons nader in contact met een
nogal eenzaam en vertwijfeld personage. Hoe zelfverzekerd en
verlangend de schrijver zich ook gereed maakte voor zijn avontuur, we
vernemen dat hij na enkele uren onverrichterzake achter zijn bureau te
hebben gezeten de tram neemt naar het centrum van Den Haag. Is het
avontuur toch uitgebleven? Het heeft er alle schijn van. Een wandeling
door het mooiste landschap moet nu uitkomst brengen.

Toch zijn er redenen om aan te nemen dat we wel degelijk in het
avontuur van de schrijver terecht zijn gekomen. Er zijn in ieder geval
opmerkelijke veranderingen opgetreden. Zo is de tekst niet langer
gecursiveerd weergegeven en wordt het verhaal voortgezet in de
verleden tijd. De zwaaiende stijl uit de inleiding is losgelaten. Bovendien
vinden nogal abnormale gebeurtenissen plaats. Het lijkt er in tweede
instantie wel degelijk op dat dit het is - het aangekondigde avontuur
waarvan we door dit ontketende schrijvende lichaam, door de zwierende,
cirkelende en krassende bewegingen van de pen, deelgenoot worden.
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Ook dit verhaal is een eenzame aangelegenheid. De ikpersoon
maakt, net als in de inleiding, de indruk diep met zichzelf in beraad te
zijn. In dit verhaal lijkt schrijven opnieuw het centrale thema. Niemand
minder dan de Rattenvanger van Hamelen formuleert op de Vijverberg
schrijfadviezen voor de ik die niet weet hoe hij zijn gevoelens adequaat
kan verwoorden. De Rattenvanger wijst hem vervolgens de weg naar huis
en verdwijnt weer. In de magische sfeer waarin deze Nijhoff - zo spreekt
de Rattenvanger hem aan - thuiskomt treft hij zichzelf aan, gezeten aan de
schrijftafel. Ook blijken zijn vrouw en kind onverwacht eerder te zijn
thuisgekomen van hun reis. De schrijver legt zichzelf met de armen
gekruist te slapen onder een wit laken. Als hij ontwaakt, komen zijn
vrouw en zoontje thuis van hun reis. Volgens zijn vrouw wekte hij toen
de indruk ‘dat hun thuiskomst mij eerst echt deed ontwaken’ (p. 40).

Ik sprak tot nu toe over een ‘verhaal’ en dat is denk ik gerechtvaardigd. Er
wordt een geschiedenis verteld met een dramatische ontwikkeling,
compleet met personages, dialogen en beeldende beschrijvingen. Toch
zitten er nadrukkelijk ook essayistische kanten aan het verhaal. De
ikpersoon lijkt op het eerste gezicht niet verwikkeld in een of ander
levensconflict, maar lijkt eerder in beslag genomen door vragen van
intellectuele aard. Hoe zeer de twee passages in toonzetting ook van
elkaar afwijken, in dit opzicht blijven ze dicht bij elkaar. Als deze
schrijver érgens de pen voor op papier heeft gezet, is het wel om zijn
inzichten over schrijven kenbaar te maken.

Dat roept de vraag op waarom de auteur Nijhoff zich hier niet tot
een essay heeft beperkt. In het verloop van de tekst wisselen
verhaalelementen en opiniërende passages elkaar af. Dergelijke
mengvormen van vertoog en verhaal zijn niet automatisch geslaagd. Het
risico is groot dat de kracht van beide in de vermenging verloren gaat.
Natuurlijk kunnen verhalen een betooglijn verhelderen en kracht
bijzetten. Maar het inschakelen van een verhaal om een argument op touw
te zetten, betekent al snel een verlies van de complexiteit en nuances van
die een verhaal zo rijk kunnen maken. Ook een omgekeerde
genrevermenging verdient terughoudende toepassing. Romans en
verhalen waarin denkbeelden eenzijdig naar voren worden gebracht in de
vorm van commentaren, argumentaties en beschouwingen van
personages of verteller, zijn als werken van fictie niet altijd geslaagd. Wie
het verhaal slechts hanteert als de lanceerbasis voor ideeën, had er
misschien beter aan gedaan een andere tekstvorm te kiezen.

Het is op zichzelf interessant genoeg dat Nijhoffs tekst zulke bedenkingen
geen moment oproept. Daarvoor worden we met te veel ‘hermetische’
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momenten geconfronteerd. De opvattingen die in het verhaal naar voren
komen, gaan gepaard met symbolische verwikkelingen die open blijven
voor interpretatie. De hele tekst is trouwens ook in zijn betogende
structuur een merkwaardig verhaal van verdubbelingen. De inleiding en
het daarop volgende verhaal corresponderen in allerlei opzichten met
elkaar. Zowel op het niveau van de dramatische geschiedenis als op het
niveau van het intellectuele debat zijn tal van verwijzingen over en weer
te vinden. Daarbij is het belangrijk op te merken dat de schrijver
voortdurend een spel met de lezer lijkt te willen spelen. Het begin van de
tekst suggereert dat we niet dichter bij deze auteur hadden kunnen
komen dan we nu meemaken - op dit moment hier in zijn schrijfkamer,
nog voordat hij begint te schrijven, nog voordat de tekst is bezorgd.
Schijnbaar zonder één adempauze maakt hij ons deelgenoot van zijn
opvattingen en gewaarwordingen: verser, authentieker, meer uit het hart
gegrepen hadden zijn woorden niet kunnen uitpakken. De hopeloos
zwaaiende zinnen moeten we blijkbaar voor lief nemen; zou een verdere
stilering afbreuk doen aan de authenticiteit? Die ambitie lijkt moeilijk te
verenigen met de opvattingen over schrijven die in de hele tekst zo sterk
worden aangehangen.

Ondertussen moeten we grote vraagtekens plaatsen bij de onmiddellijke
nabijheid van deze schrijvende ikfiguur. Ik bevind mij geenszins in de
werkkamer van deze auteur. In plaats daarvan lees ik een gedrukte tekst,
nota bene een tekst die verschillende malen is herdrukt. Hoe veel
momenten van bewerking zouden er liggen tussen de eerste schrijfsels
van Nijhoff en de versie die ik hier in mijn handen houd?

En wie is deze ‘ik’ die telkens aan het woord is? We hebben in eerste
instantie al drie schrijvers te identificeren: de wandelaar op de Vijverberg,
de schrijver die dit avontuur beschrijft in zijn werkkamer, en de auteur
van de tekst die we in handen hebben. De eerste en de laatste
identificeren zich beide als Nijhoff. Over de tweede - de ikfiguur uit de
inleiding - komen we bijzonder weinig te weten. Het hele verhaal over
Den Haag en het zoontje speelt zich af na de aankondiging van het bizarre
schrijfavontuur en gaat over auteur twee in ons rijtje. Uit de inleiding
komen we nauwelijks meer te weten dan dat de ikpersoon blijkbaar een
eenzaam voorjaar heeft beleefd. Zelfs de strandervaring is ingebeeld. Er is
geen reden om het personage met de persoon Nijhoff die op de kaft van
mijn boek staat te vereenzelvigen: de eerste is het ikpersonage uit het
voorliggende verhaal, de ander ken ik hooguit als de naam die ik verbind
met het drukwerk dat ik in mijn handen heb en met misschien nog een
aantal andere. Wie weet, valt achter deze ik weer een vierde auteur te
ontwaren...Hoe dan ook, we zien op het niveau van de vorm een aantal
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gevallen van zelfverdubbeling, een motief dat ook op het niveau van de
inhoud een belangrijke rol speelt.

Het ingewikkelde lagenspel zorgt voor genoeg verwarring om het
onderwerp telkens met vernieuwde onzekerheid tegemoet te treden.
Later zal ik op het element van verdubbeling terugkomen. Nu eerst plaats
ik enkele verwikkelingen in het licht van de centrale vraag van dit
hoofdstuk.

Woordverlangens
In de inleiding op dit hoofdstuk beweerde ik dat we soms een diep
belang hechten aan het zoeken, vinden en uitspreken van de juiste
woorden. Met Nijhoffs verhaal als kompas wil ik nu nagaan of een
wijsgerige verwondering hierover inderdaad gepast is. ‘De pen op papier’
is te rijk aan betekenissen om in dit bestek recht te doen aan alle facetten
van deze vertelling. Dat is ook niet mijn doel. In deze paragraaf plaats ik
een uitgangspunt voorop dat volgens mij cruciaal is voor Nijhoffs
vertelling, namelijk dat het verlangen om te schrijven hier gelijk opgaat met - als
we zoiets kunnen zeggen - het ‘verlangen om te zijn’. Om het verhaal zelf zo
veel mogelijk te laten spreken, citeer ik vrij uitgebreid uit de tekst.

De ikfiguur lijkt amper door andere verlangens te worden bewogen dan
het verlangen om te schrijven. Hij beschrijft nauwgezet de condities
waaronder hij graag werkt in zijn kamer. Om aan het schrijven te raken
beeldt hij zich zelfs een recente strandvakantie in. Op het moment dat zijn
pogingen op niets uitlopen, begeeft hij zich rond middernacht naar de
Vijverberg in Den Haag.

‘Zonder ook maar in het minst acht te slaan op het schoonste
landschap dat ergens ter wereld ooit in enige stad werd
uitgevoerd, ofschoon het juist zoals u horen zult mij reeds geruime
tijd bijzonder bezighield, zette ik mij op een der bankjes die daar
onder de bomen langs het water zijn en begon zachtjes en zoetjes te
fluiten, een melodietje dat de stemming en het uur mij
waarschijnlijk ingaf.’ (p. 31)

Een paar bladzijden verder vernemen we wat deze Nijhoff al lange tijd
‘bijzonder bezighield’. Aan de Rattenvanger van Hamelen die inmiddels
op het toneel is verschenen, deelt hij zijn plannen mee voor een gedicht
dat dit schoonste landschap ter wereld adequaat weet te beschrijven:

‘(...) iedere keer vervult mij, bij de aanblik van het wijde water en
het profiel van de stad daaromheen, een vervoering, een zwaar
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heimwee, een overweldigende drang tot een edele en machtige
daad. Als jongen bleef ik daar uren stilstaan, nam ik mij voor dit
alles in een groot gedicht te beschrijven (..)’ (p. 33)

Het gedicht wil echter niet vlotten, en de Rattenvanger blijkt de
aangewezen adviseur om de dichter uit zijn impasse te helpen. Maar
voordat we de raad van de Rattenvanger vernemen, doet zich een
volgend moment voor waarbij woorden pijnlijk tekortschieten. De
verschijning van de sprookjesachtige fluitspeler maakt aanvankelijk geen
bijzondere indruk. Maar als de Rattenvanger na een paar inleidende
woorden plotseling zijn naam (‘Nijhoff’) in de mond neemt, zijn de
gevolgen onverwacht hevig.

‘Een overrompelende duizeligheid, een weeë flauwte, en ik moest
mij met beide armen om de leuning der bank vastklemmen om niet
ineen te zakken. Ik had de gewaarwording één ogenblik in het niet
te worden weggeslingerd, ik tuimelde, draaide ster-snel om mijzelf
heen door het luchtledig, door een put, stortte ergens weg buiten
de wereld, hals over kop het heelal in, - niet anders dan een vlieger
waarvan men eensklaps het touw doorsnijdt.’ (p. 32)

Het noemen van de naam maakt een ‘ontzenuwing’ los die ‘een
onverwacht wakker geroepen slaapwandelaar overvallen moet’, zo
analyseert de dichter zijn gevoel. Het is moeilijk om je voor te stellen dat
je naam wordt uitgesproken door een fictief personage.29 Maar blijkbaar
kan het een flinke desoriëntatie met zich meebrengen - weggeslingerd
worden in het niet, door een put heen gaan, buiten de wereld het heelal in
storten. De persoonlijke begroeting lijkt zacht gezegd een laatste houvast
weg te nemen.

Het is overigens niet het eerste moment in de tekst waarin melding wordt
gemaakt van huiveringwekkende ervaringen. Zo lezen we in de inleiding
over de anekdote waarbij de ikpersoon vertelt over een bepaald huis
waar hij vroeger ‘s nachts niet langs durfde lopen:

(...) omdat een met riet omkleed dakraam mij als een wijd oog aanstaarde,
zodat ik gillend op de vlucht sloeg of een andermaal aan de grond
versteende, God en Sint George tot bijstand inroepend, weerloos van angst
voor de schaduw van de donkere draak (...) (p. 29)

                                                
29 Waarbij we natuurlijk kunnen volhouden dat onze ‘Nijhoff’ hier een niet minder fictief
personage is. Dat maakt de ontzenuwing die de juist het noemen van de naam teweeg
brengt des te opmerkelijker.
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Het blijkt echter niet de vermoede aanwezigheid maar eerder de
afwezigheid van de draak te zijn, die de verlammende angst veroorzaakt.

- voor de schaduw schreef ik, want was een vleselijke draak werkelijk op mij
los gesprongen, ik had mij vastberaden verweerd, ik was met helder hoofd al
of niet gesneuveld; - alleen voor de schaduw dus; en hiermee werd ik op
latere leeftijd mijn vrees bewust en leerde haar beheersen; - ik was namelijk
alleen bang voor alles wat onduidelijk, denkbeeldig, onlichamelijk zich
voordeed, voor alles wat ontastbaar door mijn brein spookte, voor alles
kortom wat niet bestond, wat zich slechts aankondigde om spoorloos weer te
verdwijnen, een voetstap zonder wandelaar, een opengaande deur waardoor
niemand binnentrad (...) (p. 29-30)

Dezelfde traumatische ervaring treedt bijvoorbeeld op als de
achtergelaten baard van Sinterklaas in de handen van zijn broer de
afwezige Sint aanwezig stelt. Alleen het reële contact met de verschijning
kan geruststelling brengen. Op dezelfde manier brengen gevoelens en
voorstellingen die onbenoemd blijven kennelijk hevige schrikervaringen
met zich mee. De bevrijding uit de angstaanvallen blijkt samen te hangen
met het herstellen van het contact. Hierbij blijkt het vinden van de juiste
woorden van cruciale betekenis.

‘(...) dikwijls heb ik uit schrik voor het ‘zwevende’ van een woordeloos
gedicht machteloos gestaan verbindingen naar de bevrijdende taalbeelden tot
stand te brengen, moest het jarenlang met struisvogelpolitiek van mij
afzetten, vergeten, en voelde me intussen gekweld en geheimzinnig vervolgd
door een leegte, zoals oude volkeren aannemen dat liefde-arme ouders door
de zielen van hun ongeboren kinderen gekweld en vervolgd worden,30 totdat
opeens een overgeleverde versvorm een bezweringsformule bleek te zijn
welke mij de woorden, in dit verband als een soort lichaam te verstaan,
vanzelf in de hand gaf (...)’ (p. 30)

Daarmee zijn we terug bij het woordtekort dat zich manifesteert nadat de
Rattenvanger zijn naam noemt. Ook tegenover de Rattenvanger weten
woorden de dichter te redden. Het vinden van de metafoor over de
vlieger waarvan het touw wordt doorgesneden, brengt de dichter weer bij
zichzelf.

                                                
30  De ouder-kindverhouding is bij Nijhoff een bekend thema, dat ook in veel van zijn
gedichten opduikt. Later in dit hoofdstuk komen we het opnieuw tegen.
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‘Het vinden van deze vergelijking, die me bovenmenselijke inspanning
kostte, deed me mijn geestkracht hernemen en ik wist tegelijk waarom die
flauwte mij daareven bevangen had. Door het uitspreken van het
zonderlinge woord dat mijn naam in zijn mond was, had de Rattenvanger
mij te verstaan gegeven, dat, zoals ik hem herkende, ik ook voor hem geen
vreemde was.’

Het vermogen om te spoken hangt samen met de mate waarin een
fenomeen onbenoemd blijft, of ‘ongerijmd’ kunnen we misschien zeggen.
We zijn al heel wat meer te weten gekomen over de drang van de
schrijver om de juiste woorden te vinden. Deze lijkt zich vooral negatief te
kenmerken, in die zin dat zolang de juiste woorden voor de Vijverberg of
voor de ervaring van weggeslingerd-zijn niet worden gevonden, de
bijbehorende gevoelens niet hanteerbaar lijken. Het vinden van de
woorden kan deze traumatiserende ervaringen neutraliseren.

We leren verder dat de dichter deze nood heeft onderkend en dat hij er,
als de nood aan de man is, soms in slaagt om deze onder controle te
krijgen. Waar de ik in het Vijverbergverhaal nog niet in slaagt is een juiste
benadering voor zijn dichterschap te vinden. De Rattenvanger moet er aan
te pas komen om hem verder te helpen met zijn vastgelopen gedicht. Het
advies van de Rattenvanger begint met de vaststelling van een paradox.
Nijhoff zou zo intens met het vertolken van zijn gevoelens bezig zijn, dat
precies deze gevoelens hem in de weg staan de juiste woorden te vinden.

‘Gij zijt week van inwendige emotie, trilt van inspanning, en
bevredigt toch meer uw verhemelte dan uw gehoor. Bovendien is
het scala beperkt en door dit alles moet ge u vermannen tot een
zakelijkheid die in vreemde tegenstrijd is met de tederheid van uw
bedoelingen.’ (p. 34)

Het advies is vervolgens om vooral de gevoelens van anderen als
uitgangspunt te nemen. Juist door in het gedicht afstand te nemen van zijn
eigen gevoelens creëert Nijhoff ruimte voor het vinden van de juiste
woorden. De mond zingt slechts waar het hart van vol is, weet de
Rattenvanger. Het is beter om een instrument te hanteren: de fluit zingt de
harten van andere mensen vol. Nijhoff zou er verstandiger aan doen om
zijn stemmingen en emoties te noteren in zijn dagboek, maar in zijn
verzen de gevoelens van anderen centraal te stellen.

De implicaties van deze observaties zullen we nog moeten overwegen.
Maar de Rattenvanger legt één dilemma haarfijn bloot. Aan de ene kant
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lijkt het een ingewikkelde opgave om mijn diepste en persoonlijkste
gevoelens te verwoorden en tegelijk voldoende zakelijkheid te bewaren
om verstaanbaar te blijven - hoe kan ik helder zingen als mijn stem trilt
van emotie? Aan de andere kant is het de vraag hoe ik oprecht en
authentiek kan spreken als ik in mijn taal al afstand neem van mijn
diepste innerlijke beweegredenen. In de volgende paragrafen bestudeer
ik deze dichtersproblematiek voor een moment onder een wijsgerige lens.

Verlangen naar zijn
Het verhaal, zo beweerde ik eerder, gaat over het verlangen om te
schrijven, maar brengt dit verlangen tegelijkertijd in verband met wat ik
in wijsgerenjargon voorlopig een verlangen naar zijn blijf noemen.31 Om
meer zicht te krijgen op het tweede verlangen wil ik allereerst
benadrukken dat de ikpersoon op mij overkomt als een nogal tragische
figuur. Dat is niet zoals hij zichzelf in eerste instantie voorstelt. Zowel in
deel één als in deel twee hebben we te maken met een weliswaar nogal
eenzaam personage, maar zijn situatie lijkt zeker niet uitzichtloos.
Misschien is hij tijdelijk alleen in zijn woning, en blijkbaar vlot het deze
keer niet zo met zijn schrijfwerk. Maar het lijkt allemaal niet
onoverkomelijk - iedereen heeft wel eens wat. Toch zijn er redenen om
deze ik als een mens in een crisis te beschouwen. Iemand die zich na een
‘eenzaam voorjaar’, voorstelt dat hij een zomer aan het strand heeft
doorgebracht, maakt op zijn minst een verlaten indruk. Zo iemand wil uit
de werkelijkheid ontsnappen, zijn we snel geneigd te denken. Denk
verder aan de schrikbeelden van zojuist die hem al sinds zijn vroege
jeugd parten spelen. We zagen dat het schrijven en het verwoorden eerder
hun noodzakelijke inzet vormden als bescherming tegen zulke aanvallen
dan dat er een of ander positief doel mee was gediend. Tussen neus en
lippen door vermeldt hij trouwens de mogelijkheid dat mensen hem voor
gek verslijten, hoewel hij er zelf zeker van is het niet te zijn (p. 29).

Ook de zo nadrukkelijk gevoelde afwezigheid van kind en echtgenote
omhangt het personage met eenzaamheid en desoriëntatie De slotscène
roept een indringende sfeer van verlies en rouw op32. Dat er sprake is van
een verlies wordt overigens nergens expliciet vermeld: vrouw en kind
zijn weliswaar afwezig, maar onze hoofdpersoon is in afwachting van hun
terugkeer. Om hun komst hangt echter een nogal onwerkelijke sfeer.

                                                
31 Ik ontleen deze terminologie aan De Boer (1997: p. 89)
32 Natuurlijk word ik bij deze hypothese beïnvloed door het feit dat het thema rouw in het
werk van Nijhoff vaker een prominente plaats inneemt. Hoewel ik vind dat de mogelijkheid
van verlies en rouw de betekenissamenhangen in de tekst versterkt, is mijn argumentatie
hier niet afhankelijk van het accepteren van de rouwhypothese.
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Vrouw en kind keren inderdaad tot twee keer toe huiswaarts, maar dit
speelt zich af in het eigenaardige tweeduister van het nachtelijke
avontuur dat de ikfiguur beleeft, ergens diep in het verhaal-in-het-
verhaal. Bij de laatste thuiskomst heeft zich een soort sterfscène van het
ikpersonage zelf voorgedaan. We komen feitelijk niets te weten over
sterfgevallen of welke crisis dan ook. Vermoedelijk zijn dat kwesties
waarover de schrijvende ik zich in zijn dagboek uitlaat - niet in de tekst
die voor ons ligt.

Ondertussen maakt precies het uitblijven van enige identificatie van
de toestand van ons personage, de indruk van verscheurdheid alleen
maar sterker. Vermoedens van overweldigend verlies worden
bijvoorbeeld opgeroepen in het kinderkamertje. Het zoontje dat de
ikpersoon in zijn droomtoestand aantreft is omringd door zijn dierbaarste
bezittingen: een portret van zijn moeder, waarbij hij een soort kaarsje
brandt (‘een geel en slank vlammetje in het schijnsel van de vage morgen’,
p. 39). Ook is er een bronsbeeldje van de Heilige Antonius, de
beschermheilige van wie we weten dat hij helpt terugvinden wat is
verloren. Veel wijst op een langdurige scheiding tussen vader en kind.
Het jongetje ligt in een ledikantje, maar blijkt minstens tien jaar oud te
zijn. De dichter is verbaasd over de lengte van het kind. Hij herinnert zich
precies de geuren van tien jaar geleden, toen het kind nog in zijn wiegje
lag. Deze geuren zijn niet verdwenen, maar er zijn andere geuren
bijgekomen. Het zoontje lijkt weliswaar levend aanwezig, maar wordt
door het snikken van Nijhoff niet gewekt. De mysterieuze sfeer van de
scène wordt versterkt door al het wit dat de ikfiguur omringd: het
ledikant is wit, het haar van het zoontje ‘strowit’, dat van zijn slapende
vrouw ‘zwaar blond’. Zelf legt hij zich te slapen onder een wit badlaken.
Als we De Boer volgen dan mogen we Bijbelse associaties met wit in het
werk van Nijhoff - althans in het gedicht Awater - niet uitsluiten: na een
proces van lijden en zelfonderhoud kan de kleur wit staan voor genade en
vergeving (De Boer 1993: p. 43).

De scène vormt de ontknoping van een verhaal waarin we ons
personage hebben leren kennen als een opgejaagde persoonlijkheid. Ik
gebruik het woord ‘opgejaagd’ omdat het volgens mij de ‘zijnstoestand’
van het personage goed weergeeft. Wie opgejaagd wordt, weet zich
belaagd door iets waartegen hij of zij zich niet bestand voelt. Zo iemand
heeft nooit rust - de mogelijke belager ligt altijd op de loer, of het nu een
vijandige persoon is of bijvoorbeeld de pijn van een immens verlies. Bij
de toestand van de opgejaagde hoort ook de dreigende inbezitneming
door de overweldiger. In het verhaal lijken die momenten zowel in
positieve als in negatieve zin aanwezig. Het ‘dromende dier’ uit de
inleiding, het lichaam dat schrijft wordt door de schrijver in zijn
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schrijfkamer bewust verwelkomd. Aan de andere kant wijst de
ontreddering die de schaduw van de draak en de afwezige Sinterklaas
oproepen, op een traumatisch moment waarop iemand zichzelf geheel
verliest. De opgejaagde is bij zichzelf al lang niet meer veilig; zo iemand
zoekt voortdurend naar een veilig heenkomen, een plaats waar de
belagers afwezig zijn en de rust weerkeert. De ikpersoon vindt deze rust
naar eigen zeggen - tijdelijk - als hij de juiste woorden voor zijn gevoelens
vindt. Een bevrijdende ervaring die van een meer structurele betekenis
lijkt, is het moment dat de mens erin slaagt weg te wandelen uit zichzelf.
De gevolgen van deze ontwikkeling zijn moeilijk te overzien, maar ze zijn
beslist ingrijpend. Behalve uit zichzelf weg te lopen, lijkt deze persoon
ten slotte te sterven en weer te ontwaken.

De vraag naar de betekenis van dit opmerkelijke handelingsverloop zal
later vanzelf weer ter sprake komen. Op dit moment is in ieder geval één
ding duidelijk: de crisis beperkt zich al lang niet meer tot de kwestie van
de schrijver die kampt met zijn writers block. Toch blijven het probleem en
uiteindelijk ook iets van een uitweg geformuleerd in termen van een
schrijversproblematiek. De episode op de Vijverberg is daarbij een
sleutelpassage. De ikpersoon neemt rond middernacht, als zijn
schrijfpogingen op niets uitlopen, de tram naar het hart van de stad en
treft daar, zoals we zagen, het schoonste landschap aan dat in enige stad
te vinden is. Deze plek, waar natuur en mensenwereld elkaar in optima
forma schijnen te ontmoeten, is het decor waarin een beslissende
verandering zich voltrekt. De sleutel voor de aanpak van zijn probleem,
ontvangt hij zoals we al zagen van de Rattenvanger, de duivelskunstenaar
die met zijn onpersoonlijke fluit bewezen heeft zelfs de natuur te kunnen
bedwingen.

Over de aard van zijn adviezen vernamen we al het een en ander.
Wie net als hij het lege hart van andere mensen vol wil zingen, doet er
goed aan de gewaarwordingen van andere mensen te beschrijven. De
mogelijkheid om dat te doen is altijd gegeven:

‘Medegevoel is geen morele plicht, het is een aangeboren hartstocht
en vindt zijn oorzaak in de aantrekkingskracht die magnetisch alle
vlees verbindt’ (p. 35).

Uiteindelijk, zo luidt het advies, zal de dichter een vreemdeling voor
zichzelf moeten worden, en zelfs een dubbelleven moeten leiden. Doel
van de procedure is volgens de Rattenvanger om vrij te komen van jezelf.
Blijkbaar is het de enige weg om met het eigen innerlijke leven in het
reine te komen.
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‘Ten bate van jezelf, ontwikkel die hartstocht, en denk en leef in
andermans gevoel. Zo alleen kom je van jezelf vrij, dat is het doel.’
(p. 35)

De lessen van de Rattenvanger luiden een duidelijke ommekeer in. Ik
maakte al melding van de geheimzinnige gebeurtenissen die zich bij
thuiskomst voordoen, en ik zal daar later nog op terugkomen. Aan het
slot van het avontuur, als de ikpersoon zich onder het witte laken te
slapen legt, is een zucht van verzoening en bevrijding merkbaar. Het is nu
tijd om wat dieper in te gaan op de raad van de Rattenvanger.

Het verbroken contact
Het zijn op het eerste gezicht bevreemdende adviezen die de doorbraak
inleiden. We zijn immers gewend om te zeggen dat we ‘ons gevoel
moeten laten spreken’ en dat we vooral ‘dicht bij onszelf moeten blijven’.
Maar we zagen ook het probleem dat dit met zich meebrengt: Nijhoff
moet zijn trillende stem in bedwang houden terwijl hij probeert uit te
spreken wat hem het liefste is. Dat is inderdaad een ingewikkelde
opgave. De raad van de Rattenvanger luidt om zulke gevoelens voortaan
in een dagboek op te schrijven. Wat zou er in zo’n dagboek moeten staan?
Volgens de Rattenvanger kunnen we het niet zwaar genoeg aanzetten:
overdrijving, literaire wellust, zelfbeklag - alles mag. Misschien moet ik
zinnen schrijven die beginnen met ‘Ik voel me...’, en deze kracht bijzetten
met veel superlatieven en groteske beeldspraken. Misschien kan ik zelfs
nog verder gaan en in mijn dagboek aantekeningen als ‘Au’, ‘Grrr’ of ‘Ai,
ai, ai’ toevoegen. Directer kan ik mijn belevingen niet naar woorden
vertalen. Het schrijfprobleem lijkt hiermee inderdaad niet opgelost. Als
we ons opnieuw de vergelijking met de vlieger herinneren, is de schrijver
er veel aan gelegen om precies de adequate omschrijving te vinden van
wat zich in zijn innerlijk afspeelt. Vreemd genoeg hebben de
bewoordingen die voor dit doel succesvol blijken weinig met deze
situatie te maken; vliegers of touwen zijn geen moment in het probleem
betrokken geweest. Toch stellen juist deze woorden de ikpersoon in staat
een zekere identificatie met zijn eigen situatie te hervinden.

Dit is een behoefte om serieus te nemen, zo weet de Rattenvanger.
Een woord als ‘Au’ schreeuwt weliswaar luid en duidelijk uit dat er
sprake is van pijn, maar kan de behoefte aan een zeker ‘contact’ met het
eigen gevoel vermoedelijk niet bevredigen. De strategie om als het ware
het gevoel zelf te laten spreken lijkt niet altijd vruchten af te werpen. De
Rattenvanger adviseert een vorm van afstandname. Om meer zicht te
krijgen op de implicaties van deze adviezen is het nuttig stil te staan bij
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de ‘ontologische status’ van uitspraken over gevoelens. De ikpersoon op
zijn nachtelijke wandeling wordt duidelijk bewogen door gevoelens
waaraan hij op adequate wijze uitdrukking wil geven. Dat is niet alleen
zijn vak, het heeft er alle schijn van dat het wezenlijk is voor zijn welzijn.
Blijkbaar ontbreekt er iets, blijft er een pijn of leegte zolang dit verlangen
niet is vervuld.

Als ik zeg ‘op adequate wijze uitdrukking geven’, veronderstel ik
dat er zoiets is als een gepaste uitdrukking van een gevoel. Dat is
problematisch genoeg: in het eerste hoofdstuk stonden we al stil bij de
vraag hoe we met zekerheid iets kunnen weten omtrent de status van
onze gevoelens. Als we de nomologische wetenschappen als
uitgangspunt nemen, ontstaan ernstige vragen over de mogelijkheden om
vast te stellen welke gevoelens feitelijk in het spel zijn. Gevoelens zijn
immers feitelijk niet waarneembaar voor anderen; ze vallen hoogstens uit
iemands woorden en gedragingen af te leiden. Zelf ben ik lang niet altijd
een betrouwbare getuige van wat zich afspeelt in mijn innerlijk: ik kan
gevoelens en emoties weliswaar registreren, maar ik kan me terdege
vergissen over de aard en betekenis ervan. Omdat ik tegelijk object van
onderzoek en waarnemer ben, is het een raadsel hoe ik ooit objectieve
kennis kan bereiken. Daar komt nog bij dat het object van onderzoek -
ikzelf dus - voortdurend verandert, en dat ook de verworven kennis weer
een verandering teweeg brengt (vgl. De Boer: 1997: p. 83). De vaststelling
van ‘waarheid’ omtrent zelfkennis, dus in dit geval kennis over de eigen
gevoelens, lijkt hier een hoogst problematische onderneming.

Toch is het onbevredigend om het probleem na die vaststelling verder
met rust te laten. Het is immers heel gewoon om te zeggen dat iemand
‘zichzelf niet is’ of dat iemand zijn ‘ware gevoelens onderdrukt’. Ook onze
hoofdpersoon wordt wel degelijk bewogen door een dringende nood om
het beter te zeggen dan hij tot dusver heeft gedaan. Het mag ingewikkeld
zijn om de vinger te leggen op ‘ware gevoelens’, blijkbaar bevat de ene
uitspraak over iemands innerlijke gesteldheid toch meer waarheid dan de
andere. Met De Boer wil ik volhouden dat we zoiets als een
correspondentiebeginsel kunnen hanteren in het domein van het
innerlijke leven (De Boer 1997: p. 82). Dat houdt in dat het binnen zekere
kaders mogelijk moet zijn om een oordeel uit te spreken over de mate
waarin uitspraken over iemands gemoedstoestanden corresponderen met
hoe het met die persoon in werkelijkheid gesteld is. Emoties kunnen
‘gepast’ zijn, dat wil zeggen passen bij de situatie waarin iemand zich
bevindt. Op dezelfde manier kan een analyse van eigen gevoelens of die
van anderen, zich dichter bij de waarheid bevinden dan een andere.
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Maar welk criterium voldoet om te kunnen spreken van de waarheid
van gevoelens? Het kan, zoals we zagen, niet eenvoudig betekenen dat er
een objectief vast te stellen realiteit correspondeert met een
welomschreven gevoel. Het blijft dus moeilijk in te zien hoe de
vaststelling van ware kennis omtrent de eigen conditie meer dan een
private onderneming kan zijn. Een mogelijkheid is om een zuiver
pragmatisch waarheidscriterium te nemen: ik zoek naar een duiding voor
een gebeurtenis uit het verleden waarbij ik me eenvoudigweg het
gelukkigst voel. Mijn emotie noem ik dan gepast, want ik beschik over
een verhaal dat 'goed aanvoelt' - verder ga ik in mijn aanspraken op
waarheid niet. Maar het is onbevredigend om op dat punt te stoppen en
mijn pragmatische zegeningen te tellen. Als ervaringen worden
gerapporteerd waarin gevoelens volledig ‘passen’ of waarin mensen
‘helemaal zichzelf’ zijn, dan lijken zulke observaties op meer aanspraak te
maken dan dat een bepaald verhaal proefondervindelijk voor de meeste
geluksgevoelens blijkt te zorgen. Bovendien is ‘geluk’ op deze manier een
nogal ongrijpbaar criterium, een zielstoestand die weinig binding meer
heeft met de werkelijkheid en waarvan we maar moeten afwachten hoe
lang ze zal aanhouden.

De vraag blijft of Nijhoffs mirakelspel op dit punt uitkomst biedt. De
adviezen van de Rattenvanger liggen hartelijk en nogal lucide in het
gehoor: wat is vrijblijvender dan je oriënteren op het gevoel van anderen?
Maar zoals bekend moeten we juist als een rattenvanger een vrolijke noot
brengt op onze hoede zijn. De lessen van de Rattenvanger draaien uit op
een indringende zelfconfrontatie - niet voor niets wijst de dekselse
fluitspeler Nijhoff de kortste weg om thuis te komen. Volgens De Boer
heeft zelfkennis te maken met de mate waarin iemand zichzelf aanwezig
stelt (1997: p. 98). Wie ‘zichzelf’ wordt, voegt iets aan zichzelf toe, iets dat
al voor die tijd misschien wel sluimerend bestond, maar dat nu pas tot
volle aanwezigheid komt. Als we die aanname accepteren, dan valt zoiets
te zeggen dat die kennis waar is die er het beste in slaagt aspecten van
mijzelf tot bestaan te brengen. Een ingrijpende gebeurtenis uit een ver
verleden kan ik verdringen of veronachtzamen. Hoewel ik de betekenis
ervan ontken of marginaliseer, neemt de gebeurtenis in mijn doen en laten
een dominante plaats in.

Over de feitelijkheid van de al dan niet verdrongen of vergeten
gebeurtenis valt ondertussen even weinig te zeggen als over de
feitelijkheid van mijn gevoelens erover. Gebeurtenissen staan immers
onvermijdelijk in het licht van mijn interpretatie ervan. Mijn gevoelens
hebben invloed op deze interpretaties, maar ook het omgekeerde is waar:
de wijze waarop ik de gebeurtenis interpreteer verandert mijn gevoelens
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erover. Zo ‘verandert’ een gebeurtenis uit het verleden doordat ik mijn
interpretaties wijzig. Maar dat wil niet zeggen dat ik vrije keus heb uit
variaties op mijn eigen biografie. Ik kan andere verhalen uitproberen,
maar mijn gevoelens en gevestigde voorkeuren kan ik niet buitenspel
zetten. Zelfs mijn lichaam vertelt, door een patroon van bewegingen waar
ik me niet eens van bewust ben, iets over mijn geschiedenis. Misschien
zijn juist hierdoor mijn lichaamsbewegingen uniek.33

Als ik nu een gebeurtenis vergeet of verdring, kunnen we volgens
De Boer zeggen dat het aspect van mijn persoonlijkheid dat door de
gebeurtenis is gevormd, tegelijk wel en niet bestaat. Ik heb het contact
verloren met een bepaald fragment van mijzelf, dat niettemin van zich
doet speken. Het spookt in mij rond, al mijn plannen en bezigheden
doorkruisend. Als een dergelijke voorstelling van zaken klopt, dan kan ik
vermoedelijk meer of minder recht doen aan gebeurtenissen of aspecten
van mijzelf die van betekenis zijn voor mijn innerlijke en uiterlijke leven.
Ik kan kwijtgeraakte elementen terugvinden en ze opnieuw in een
samenhang integreren (De Boer: 1997, p. 94). In die zin kan ik meer
‘eigenlijk’ of ‘waarlijk’ bestaan. Hiermee krijgt ‘bestaan’ een kwalitatieve
zin, een kwalificatie die niet meer wordt vastgesteld door empirisch
onderzoek, maar door interpretatie; ik heb een ‘verhaal’ nodig dat de
losgeraakte delen, zonder welke mijn zelfbegrip niet compleet is,
opnieuw integreert.

En daarmee hebben we, in de termen van wat ik eerder heb gezegd,
het verlangen om te zijn verbonden aan een waarheidsopvatting die
samenhangt met een verlangen naar woorden, betekenissen en verhalen.
De opgave is nu om gebeurtenissen en gevoelens te plaatsen in een
context waarin ze niet langer ongerijmd zijn, waarin de verschillende
elementen ophouden geestverschijningen te zijn doordat ze worden
opgenomen in een zinvol geheel van betekenissen. Als we er zo naar

                                                
33 Merleau-Ponty wijst er herhaaldelijk op dat een lichaam, door een lichaam te zijn, begrijpt
en interpreteert. Ervaringen laten hun sporen na in de bewegingen en lichamelijke reacties.
Deze variëren van een stijl van gebaren die iedere persoon kenmerkt, tot ziektebeelden,
zoals dat van het meisje dat na een reeks van ervaringen van seksueel misbruik niet meer
spreken kon (Merleau-Ponty: 2000: p. 185-188). En hoewel al mijn bewegingen en gebaren
zijn aangeleerd, en ik over een normaal postuur beschik, doet de vreemde vaststelling zich
voor dat ik een van ver genomen filmbeeld, of zelfs een schaduw van mezelf onmiddellijk
herken. Beter dan ik de afzonderlijke delen ken, ken ik mijn lichaam als geheel. Dat wijst er
volgens Merleau-Ponty op dat het lichaam als een betekenissamenhang begrepen moet
worden, en niet als een systeem van lichaamsdelen die ik als een toeschouwer bekijk. Er is
geen coördinerend centrum dat de visuele en tactiele gegevens ordent, interpreteert en
onder een wet brengt. Het is juister om te zeggen dat mijn lichaam is waar deze sensaties
en percepties als onlosmakelijk en onherleidbaar samenkomen. Mijn tastende hand verwekt
in mij tegelijk een visuele voorstelling. Als in deze zin sprake is van interpretatie, dan
kunnen we zeggen dat het lichaam zichzelf interpreteert. (Merleau-Ponty, 2000: p 173-174)
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kijken, kunnen we zeggen dat het mogelijk is om meer of minder te
bestaan (vgl. De Boer 1997, p. 94). Als mijn zelfonderzoek slaagt, ben ik
dichter bij mezelf gekomen, en mag ik misschien zelfs zeggen dat ik heb
gewonnen aan zijn. 34

Ook de ikpersoon vindt geen gepaste reactie op gevoelens die hem al zo
lang parten spelen. Woorden die hij zoekt, branden tegen zijn verhemelte,
maar geven niet die verandering van perspectief waardoor de gevoelens
ingevoegd worden in een verhaal dat zijn nood weet te lenigen. Zolang
de woorden schroeien, blijven de ongeduide gevoelens door hem heen
spoken. Kennelijk hapert zijn verhaal. Over zijn geschiedenis weten we
bijzonder weinig, maar dat het hem niet lukt om zijn motieven met elkaar
in contact te brengen, lijkt het verhaal van zijn leven. De manier waarop
hij gewend is de dingen tot een zinvol ontwerp te schikken, is niet langer
toereikend - hij zal een andere weg moeten inslaan.

Het is nog maar de vraag op welke manier de aanbevelingen van de
Rattenvanger ertoe bijdragen dat de schrijver het verloren contact herstelt.
Er zijn nog heel wat raadsels op te helderen. Allereerst blijft het
bevreemding wekken dat de hoofdpersoon via een vorm van
algemeenheid en anonimiteit - namelijk door te spreken vanuit het
perspectief van anderen - nader tot zichzelf zou moeten komen, als dit
inderdaad de opgave is. Bovendien blijft het geheimzinnig waarom deze
verandering van perspectief tot een schrijfervaring leidt die alles wegheeft
van een lichamelijk genot. In de resterende paragrafen probeer ik deze
vragen recht te doen.

Wegwandelen uit jezelf
Een schrijver begint pas echt te schrijven als hij er in slaagt uit zichzelf
weg te wandelen. Dat was in grote lijnen de les van de Rattenvanger. In
dat wegwandelen zat een element van zelfverwijdering, een moment
waarop je afstand neemt van jezelf. Dat moment ging gepaard met een
verplaatsing in anderen. De schrijver moest althans op zoek naar het
gevoel van anderen, daarbij geholpen door het feit dat meevoelen een
‘aangeboren eigenschap’ is. De schrijftafel lijkt in De pen op papier de plek
van afstandname en ontmoeting. Daar lijkt de teruggetrokken ikpersoon
uit een impasse te komen op het moment dat hij een al te begrensde
ervaringswereld weet in te ruilen voor een perspectief dat het
                                                
34 Daarbij zullen gevoelens overigens niet afnemen, misschien zullen ze eerder intensiveren.
Maar met de gewonnen zelfkennis zal ook aan authenticiteit worden gewonnen. Volgens De
Boer mag in een dergelijke situatie een bekende les uit de psychiatrie worden toegepast
dat ‘voelen beter is dan niet voelen’, en dat we aan authenticiteit winnen naarmate meer
elementen zinvol in ons verhaal worden ingevoegd (1997: p. 94) . Aan het slot van ‘Het
contact hersteld’ kom terug op de notie van ‘winnen aan zijn’.
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persoonlijke overstijgt, maar dat eveneens weinig te maken lijkt te hebben
met een objectief gezichtspunt.

Sterker nog, juist het loslaten van een strategie van 'objectief
realisme' (p. 28) die de crisis niet kon wegnemen, bood deze schrijver een
manier om zich opnieuw met zichzelf te verstaan. Bevrijd van de opgave
om zichzelf uit te drukken, was hij in staat de bewegingen van zijn pen te
volgen. 'Mijn lichaam denkt', zo beweerde hij. (p. 29) Daarbij leek
inderdaad sprake van overgave, maar niet van een ongecontroleerde val
in bijvoorbeeld een toestand van waanzin. Daarvoor is de toon te
optimistisch en is er, belangrijker, te veel samenhang. De nogal
teruggetrokken schrijver lijkt zich paradoxaal genoeg uit zijn isolement te
schrijven.

Laten we de afstandname waartoe de Rattenvanger oproept nog wat
nader onderzoeken. De themaregel ‘Wandel weg uit jezelf’ suggereert dat
een verandering van perspectief de uitweg uit een schrijfcrisis wijst. Wat
dat blijkbaar moet opleveren is een zekere neutraliteit ten opzichte van de
intense gevoelens die deze schrijver het schrijven onmogelijk maken. Ik
herinner nogmaals aan de woorden van de Rattenvanger:

‘Ten bate van jezelf, ontwikkel die hartstocht, en denk en leef in
andermans gevoel. Zo alleen kom je van jezelf vrij, dat is het doel.’
(p. 35)

Het is alsof de Hamelnaar hier een tweede dimensie van contact voorstelt.
Zojuist hadden we het immers over de opgave van de ikfiguur om
zichzelf met zijn eigen geschiedenis te verstaan. Nu lijkt het voorstel om
niet bij zichzelf maar bij anderen te rade te gaan. Maar deze activiteit moet
onverminderd in de context van een zelfonderzoek plaatsvinden. Op een
of andere manier moet een verplaatsing in de gevoelens van anderen
Nijhoff helpen om de gevoelens die hem beheksen, weer hanteerbaar te
maken. Dat is bij nader inzien niet zo'n onverhoedse gedachte. Een
verandering van perspectief is voor iedereen wel eens nuttig. Als we
'door de ogen van een ander' naar de wereld kijken, dan worden we
aspecten gewaar die we voorheen verzuimden op te merken.

Maar er is nog iets. Als ik er werkelijk in slaag om de gevoelens van
anderen na te voelen, dan hoeft dat niet te betekenen dat ik mijn eigen
gevoelens verder laat voor wat ze zijn; ik denk niet dat de Rattenvanger
met zijn doelstelling van 'vrijkomen van jezelf' aanstuurt op verdringing
of ontwijking van gevoelens. De aanname is weliswaar dat moeizame
pogingen om dicht bij het eigen gevoel te blijven het zelfonderzoek
belemmeren. Maar jezelf ontwijken lijkt even onmogelijk als onwenselijk.
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Als de man met de fluit inderdaad een toverkunst voorstelt om uit de
paradox te geraken, dan is dit misschien de magische opgave: op een of
andere manier moet het wegwandelen uit jezelf niet leiden tot een
afstandname, maar juist tot een nadering van je eigen gevoelens. In dat
geval is de lastige onderzoeksopstelling waarin analysator en analysant
samenvallen, niet langer een handicap maar eerder een voorwaarde voor
het zelfonderzoek.

Hoe valt dit huzarenstuk te begrijpen? De bedoeling van de Rattenvanger
lijkt niet te zijn: neem afstand van jezelf, verdwijn een tijdje naar andere
sferen. ‘Wegwandelen’ suggereert eerder een kalme verkenning van de
omtrek dan een onverhoedse vlucht of sprong. Bovendien ben ik het nog
altijd die uit mijzelf wegloopt. Ik leef mij weliswaar in in het gevoel van
de ander, maar ik doe dat met medeneming mijn eigen manier van kijken,
mijn eigen vooroordelen en noem maar op. Misschien zit hier de
belangrijkste waarde van het wegwandelen. Want nu ik op deze manier
een tijdje in andermans gevoel verblijf, krijg ik niet alleen de gelegenheid
om de dingen eens wat anders te beleven, maar stuit ik bovendien
onherroepelijk op alles wat mij zo eigen is (‘egocentrisch en antropomorf’,
p. 35) dat ik er geen acht op sla. Als ik erin slaag mij in te leven in de
gevoelens van anderen, zal ik wat ik aantref onverminderd ordenen
binnen de categorieën van mijn ‘innerlijke bewustzijn’- ik kan nu eenmaal
niet anders. Maar juist deze verplaatsing met medeneming van mijzelf,
zal meer dan ooit iets van mijn persoonlijke en beperkte perspectief doen
oplichten. Dat is inderdaad iets anders dan het innemen van een objectief
standpunt. Hier is een zelfonderzoek gaande dat niets te maken heeft met
experimentele afstandname, en dat zich bovendien niet in het isolement
van mijn binnenste afspeelt: ik bestudeer mezelf door me open te stellen
voor de wereld van iemand anders.

Dat ontraadselt al enigszins de bedoeling van de Rattenvanger als hij de
ikfiguur aanbeveelt om zichzelf in te leven in de wereld van anderen. De
bijgaande belofte is dat deze wereld van anderen altijd bereikbaar is:
‘Medegevoel is geen morele plicht, het is een aangeboren hartstocht en
vindt zijn oorzaak in de aantrekking die magnetisch alle vlees verbindt.’
(p. 35) Blijkbaar is er geen vergaand onderzoek nodig om iets van anderen
te begrijpen.

Die gedachte roept bij mij associaties op met de hermeneutische
filosofie van Gadamer waaraan ik al eerder refereerde. Ook Gadamer
benadrukt dat het begrijpen van anderen altijd tot de mogelijkheden
behoort. Want iedereen draagt niet alleen een eigen geschiedenis met zich
mee, maar in zekere zin ook de geschiedenis van allen. Als immers de
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traditie het geheel is van alle overgeleverde opvattingen, ervaringen en
gebruiken dan ben ik in zekere zin ook een voortbrengsel van generaties
die ze aan elkaar doorgaven. Wat ik ook probeer, het zal me niet lukken
om mezelf buiten erfenissen van al deze generaties te denken.

Het goede nieuws is dat ik mag aannemen dat hierdoor de
mogelijkheden toenemen om anderen, uit een nabij of een verder
verleden, te begrijpen (verstehen). Volgens Gadamer kan ik, als ik mij
openstel voor de vragen en overwegingen die aan bijvoorbeeld een oude
tekst ten grondslag lagen, deze bij mezelf actueel maken. (Gadamer 1990:
o.a. p. 289) Die denkwijze trekt een eerste spoor richting een hersteld
contact: als ik me openstel voor wat de ander uit het verre verleden te
zeggen heeft, kom ik iets van een gezamenlijk erfgoed op het spoor dat
ook het zicht op mijzelf verheldert. In de volgende paragraaf ga ik wat
verder in op de mogelijkheden en complicaties van Gadamers
opvattingen op dit punt.

Het contact hersteld
Vaststellingen over de verbondenheid van generaties mogen hoop en
warmte geven, in de praktijk is begrip lang niet vanzelfsprekend. Wallace
Stevens brengt in ‘A postcard from the vulcano’ adequaat een moment van
vertwijfeling onder woorden:35

Children picking up our bones
Will never know that these were once
As quick as foxes on the hill;

Het is beslist een bizarre ansichtkaart die hier wordt voorgesteld. Het
weemoedige gedicht blikt vooruit op hoe volgende generaties onze
vergane botten terugvinden. Ze zullen weinig herkenbaars meer
ontdekken. De groet uit de vulkanische oeromgeving lijkt een even koude
als onvermijdelijke essentie voor te spiegelen. Maar tegelijk tonen de van
alle vlees ontdane botten precies de afwezigheid van een essentie. Botten
spreken niet, maar van ons kun je nog altijd ansichtkaarten verwachten.

De kinderen zullen zich niet realiseren dat deze botten ooit watervlug
waren. Evenmin zijn ze zich bewust van hun eigen voorland. Zo gaat het
steeds. We raken het spoor bijster dat achter ons ligt, en onze eigen
tijdelijkheid komen we liever niet onder ogen. Maar wat we niet tot
bewustzijn brengen, is kennelijk onverminderd aanwezig. De kinderen,
zo gaat het gedicht verder:

                                                
35 Stevens 1989: p. 158
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Still weaving budded aureoles,
Will speak our speech and never know,

De kinderen gedragen zich net als wij, die er al lang niet meer zijn. Eens
weefden ook wij bloemen aaneen. De afstand die hier wordt
gethematiseerd doet zonder meer koud en klaaglijk aan. Er is een contact
dat onontkoombaar is, maar dat ondertussen niet meer wordt gevoeld.
Net als de bloemen in de krans vormen de generaties een onontwarbaar
geheel. Zelfs de taal die de kinderen spreken delen ze met ons, hoewel ze
zich dat nooit ten volle bewust zullen zijn. Niet in de botten maar in de
taal komen de spookachtige afzenders van de ansichtkaart tot hun bizarre
aanwezigheid.

Langzaam beginnen we - om weer terug te wandelen naar ons
oorspronkelijke verhaal - te begrijpen waarom het precies de
Rattenvanger van Hamelen is die voor schrijfadviezen moet zorgen.
Blijkbaar identificeert de Nijhoff van het verhaal zich met de kinderen die
destijds door de Rattenvanger zijn weggevoerd van hun ouders. Maar als
hier een existentieel gevoel van verloren contact aan het licht komt, dan is
de Rattenvanger ook de aangewezen persoon die de nood kan lenigen. ‘Ik
herinner me heel goed dat, toen de donkere grot achter ons dichtsloot (...)
jij beloofd hebt, als tegenwicht voor onze onherroepelijk verloren ouders,
altijd ons te zullen bij staan of neuriën.’ (33) Op de relevantie van deze
uitverkiezing kom ik aan het slot nog terug.

Het blijft intussen de vraag hoe we in die vervreemdende toestand van
afgesneden contact - tussen individuen, tussen fragmenten van mijn zelf,
tussen generaties - ooit tot begrip kunnen komen. Elkaar begrijpen is al in
het hier en nu een moeizame aangelegenheid. Het zal niet de eerste keer
zijn dat ik ontdek dat mijn gesprekspartner over voorkeuren en
overtuigingen blijkt te beschikken waar ik met de pet niet bij kan. Ook als
we uit hetzelfde hout gesneden zijn, is er een wereld van
miscommunicatie te overwinnen. De mogelijkheden van taal zijn nu
eenmaal beperkt en eindeloos tegelijk. Iedere taal is oneindig in de zin
dat elk woord nieuwe betekenissen genereert, en elke tekst opnieuw
anders begrepen kan worden. Het schijnt dat de schrijver Borges eens
heeft opgemerkt dat als je Don Quichote letterlijk zou overschrijven, het
toch een ander boek zou zijn. Iedere tekst laat nu eenmaal veel meer weg
dan er staat: tussen twee alinea's staan witregels, tussen twee woorden
een spatie, achter ieder woord zitten associaties, enzovoort. Overal zal ik
mijn eigen invullingen en interpretaties moeten inbrengen. Het gevoel
van eindeloosheid komt ook tot uitdrukking in een observatie van
Foucault, die in een onderscheid maakt tussen teksten en commentaren.
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Iedere gemeenschap heeft teksten die zij als oorspronkelijk beschouwt.
Dit zijn teksten die in commentaren worden herhaald, uitgelegd,
geparafraseerd en geannoteerd. Kenmerk van de oorspronkelijke tekst is
volgens Foucault dat deze veel open laat:

‘Het moet, volgens een paradox die het voortdurend verschuift
maar waaraan het nooit ontsnapt, voor de eerste keer zeggen wat
eigenlijk al gezegd was en onvermoeid herhalen wat eigenlijk nooit
gezegd was.’ (Foucault 1996: p. 47)

Is het vreemd dat discussies vaak oeverloos zijn? Juist waar mensen zich
tot het uiterste inspannen om volledige helderheid te verkrijgen, gaan
debatten eindeloos voort. Een opvatting als die van Foucault onderstreept
nog eens het oneindige en tegelijk begrensde karakter van taal. Onder die
voorwaarde zullen we het nooit met elkaar eens worden door te zoeken
naar een beslissend 'oerwoord'. Als een oertekst al voorhanden is, zal
deze altijd meer weglaten dan onthullen.

Aan de oneindige mogelijkheden van taal zit dus onlosmakelijk de
begrenzing vast dat we de afstand nooit helemaal overbruggen. Taal kan
nu eenmaal niet voorbij zichzelf spreken. Als verstaan de taal nodig heeft,
dan zijn we in onze oriëntaties altijd met deze beperking behept. Zo blijft
begrijpen voorlopig een moeilijke opgave. Een voorstelling van zaken
zoals die van Stevens of Gadamer geeft misschien inzicht in de historische
samenhang van alles wat er te begrijpen valt, maar wekt bij nader inzien
nog altijd onvoldoende reden tot vertrouwen dat we er met elkaar uit
komen. Hoe zijn begrip en verplaatsing mogelijk als reeds de oneindige
betekenissen waarin de taal uitwaaiert, alle voorwaarden voor onbegrip
in zich bergen?

Misschien wijst de hermeneutische filosofie van Gadamer hier opnieuw
een richting voor een antwoord. Gadamer vraagt in Wahrheit und Methode
herhaaldelijk aandacht voor de relationele of ethische dimensie waarin
alle facetten van spreken en begrijpen zich afspelen. De kernbegrippen
‘Verstehen’ en ‘Verständigung’ zijn relatiewoorden bij uitstek. Volgens
Gadamer is ieder begrijpen (verstehen)36 een confrontatie met de
begrensdheid van het eigen begrijpen. Op het moment dat ik mijn
gesprekspartner werkelijk probeer te begrijpen, zet ik voor een moment
mijn zekerheden op het spel. Niet door mezelf boven mijn vooroordelen
uit te reflecteren, en ook niet door mijzelf het perspectief van de ander
volledig toe te eigenen; doordat ik me open stel voor wat de ander zegt,

                                                
36 Ik vertaal Gadamers Verstehen hier afwisselend als ‘verstaan’ en ‘begrijpen’, omdat ik
denk dat het behoud van beide ladingen nog het meeste recht doet aan het begrip.
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word ik bevraagd over mijn eigen vooroordelen en
vanzelfsprekendheden die mijn begrip tot dan toe in de weg stonden. Ik
begrijp, leer, zie iets nieuws doordat ik stuit op wat voor die tijd
veroorzaakte dat ik het op díe manier bekeek en niet op een andere.

Zo stelt de ander mij in staat om mijn vooronderstellingen en
vanzelfsprekendheden te onderzoeken. Ik voeg niet zozeer nieuwe
elementen toe aan wat ik al wist, maar laat naar voren komen wat op de
achtergrond steeds meespeelde. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een
tekst uit een heel andere tijd plotseling actueel wordt: 'Nu begrijp ik de
vragen die de auteur van een tekst bezighielden,' zo kan ik uitroepen -
'Nu zie ik de actualiteit van wat hier ter sprake komt.' Het begrip heeft
hier een relationele grond: er is een echte ontmoeting nodig om dit te
weten te komen.

Deze relationele dimensie wordt geradicaliseerd als Gadamer de
aandacht verlegt van 'Verstehen' naar 'Verständigung'. Gadamer geeft met
deze term in het derde en laatste deel van Wahrheit und Methode een
ontologische wending aan zijn hermeneutische opvattingen. In het
spreken breng ik niet zozeer mijn intentie over op de ander; wat er te
zeggen valt, komt eerder pas in het proces van verständigung tot
openbaarheid. Daarbij is sprake van een transformatie; dit proces waarin
we met elkaar tot verstaan komen, brengt aan weerszijden een
verandering tot stand. Gadamer: ‘Verständigung in gespräch ist nicht ein
blosses sichausspielen und durchsetzen des eigenen standpunktes,
sondern eine verwandlung ins gemeinsame hin, inder man nicht bleibt,
was man war.’ (1990: p. 384)’

Het proces van verständigung wordt nu bovendien vóór zowel begrip
als taal gesitueerd. Volgens Gadamer gaat het gesprek vooraf aan de taal
(‘Sprache’), in de zin dat we al sprekend onderhandelen over taal. Niet in
de betekenis dat we duidelijkheid moeten verkrijgen over de
betekenissen van taal, zoals bij een kunstmatige taal of een vreemde taal
die we nog moeten leren spreken. De taal heeft zélf het wezen van het
gesprek, stelt Gadamer (1990: p. 450). Het gesprek heeft dan ook niet
zozeer de taal nodig als een instrument, maar vormt eerder de activiteit
waarin de taal en het spreken worden verkend en gevestigd. Dat is beslist
een eigenaardige cirkel - want wat moet een gesprek zonder taal
voorstellen? Volgens Gadamer kunnen we taal precies in het hart van
deze cirkelbeweging situeren. Als het zo is dat ik voor mijn
wereldoriëntatie ben aangewezen op een ‘verstaanshorizon’ die
ervaringen eerst mogelijk maakt, dan zijn alle woorden die ik kies
evenzeer vervat in de horizon van de taal waarin ik me uitdruk.
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In een echte taal komen we daarom niet tot overeenstemming, maar
zijn we altijd al overeengekomen; de taal is het levende midden waarin de
dingen ter sprake kunnen komen, en wel doordat mijn horizon in
aanraking komt met andere vergezichten. Verständigung is dan ook niet
het resultaat van een act van toe-eigening - het gaat uiteindelijk niet om
mijn verstehen van iets maar eerder mijn verständnis voor iemand. (vgl.
Smith 1997: p. 518) Op de momenten dat het gesprek succesvol verloopt,
is het alsof precies de obstakels worden weggenomen waardoor ik de
zaken maar niet in mijn vizier kreeg.

Aan deze gedachtegang verbindt Gadamer vervolgens de
ontologische consequenties: ‘Die Welt ist derart der gemeinsame, von
keine betretene und von alle anerkannte Boden, der alle verbindet, die
miteinander sprechen.’ (1990: p. 450) Hiermee lijkt Gadamer het spreken
op de drempel van de wereld te situeren. De wereld wordt
gepositioneerd als een 'bodem die altijd onbetreden blijft'. Maar hoe
onbetreden ook, iedereen erkent de gemeenschappelijke ondergrond. Er
is, zogezegd, geen wereld die zich ophoudt buiten de sfeer van het
gesprek dat we met elkaar voeren. In het spreken komt wat bestaat
tegelijk ter sprake en tot bestaan. Het wonder van het spreken zit er
volgens Gadamer niet in dat wat in het innerlijk is, plotseling stem wordt
(‘in der Äusserung sich äussert’) - dat het woord vlees wordt - maar hierin,
dat wat zich uitdrukt, altijd al woord is. (1990: p. 424)

Hoe moeten we dat begrijpen? In elk geval is er geen sprake van een
innerlijk ‘woord’ dat zich in de ruimte van het denken ophoudt en dat
zich verbindt met een talig woord. Dat zou betekenen dat de reflecterende
geest een woord verbindt aan wat reeds voor het denken beschikbaar is.
Dat is schijn volgens Gadamer; het woord heeft ten onrechte het karakter
dat we het samenstellen. In de dagelijkse omgang met worden lijkt het
alsof we eerst iets denken en dan een woord vormen. Maar wie denkt,
verplaatst zich volgens Gadamer niet van de ene toestand naar de andere,
van een direct grijpen van betekenis naar het zichzelf-uitdrukken. (1990:
p. 430) In werkelijkheid is het vormen van een woord helemaal geen
activiteit van reflectie. Het woord ontstaat niet ergens buiten het bereik
van het denken; dat zou inhouden dat de geest zich in het zoeken naar
woorden ten opzichte van zichzelf zou kunnen vrijmaken. Daarvan kan
geen sprake zijn volgens Gadamer.

Een woord brengt dan ook niet het product van de geest ter sprake,
maar is direct betrokken op wat zich in de ervaring aandient (‘die Sache’).
Gadamer: ‘Der gedachte Sachverhalt (die species) und das Wort sind es
die auf das engste zusammengehören.’ (1990: p. 430) De samenhang
tussen beide is volgens Gadamer zo hecht dat we niet kunnen spreken
van een woord dat naast de species in de geest plaatsheeft. Eerder moeten
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we een eenheid vaststellen waarin kennis zich pas volledig kan
ontplooien, dat wil zeggen dat pas in deze eenheid de species pas volledig
gedacht wordt.

Is daarmee een toename aan optimisme over de mogelijkheden om elkaar
of onszelf te begrijpen gerechtvaardigd? Eerder constateerden we dat een
belangrijk probleem lag in de veelheid van betekenissen waarin een enkel
woord uitwaaiert. Ook bij Gadamer is een woord nog steeds een woord,
dus overgeleverd aan interpretatie, vervorming en discussie. Toch lijken,
als we de implicaties van Gadamers overwegingen nog eens samenvatten,
de aanknopingspunten voor begrip toegenomen.

We kunnen de indruk hebben dat woorden voor ons liggen
uitgestald als instrumenten waarmee we een gesprek beginnen. Maar
volgens Gadamer is het gesprek de sociale ondergrond waarin woorden
eerst kunnen verschijnen. Dat maakt het enerzijds moeilijk in te zien hoe
we in het gesprek voldoende gronden vinden om tot overeenstemming te
komen over de betekenis van het gezegde. Anderzijds roept deze
centrering van het gesprek op tot bescheidenheid over onze aanspraken
om het laatste woord te spreken. Want het gesprek als sociale ondergrond
lijkt inderdaad te betekenen dat we kunnen vertrouwen op de
mogelijkheid om elkaar te verstaan. Maar het benadrukt vooral een
levende wederkerigheid, waarin verständigung optreedt, een proces dat
ons vormt en verandert.

De ambitie van het gesprek kan dan ook niet zijn om met een
beslissend woord de zaak af te doen; dat zou inderdaad elk gesprek
overbodig maken. Net zoals de sprekers in het gedicht zich niet
identificeren met de koude botten op de stenen oergrond, kunnen we
woorden niet tot een naakte essentie reduceren. In het gesprek zijn we
verbonden met wat is overgeleverd, maar dat wil niet zeggen dat we
ergens op een oerwoord stoten.

Dat laatste valt beter in te zien als we het gebeurteniskarakter van
woorden in aanmerking nemen. De eenheid van spreken en denken
impliceert, zoals we zagen, een zekere onmiddellijkheid van alles wat
gezegd kan worden. Dat sluit uit dat er zoiets als een laatste - of een
eerste - woord kan worden afgeleid. Want als we een situatie aannemen
waarin denken en spreken onlosmakelijk zijn, moeten woorden altijd
‘meer’ vertegenwoordigen dan ‘wat wordt gezegd’. Dat constateerden we
eerder: zelfs als er zoiets als een oerwoord of een brontekst beschikbaar is,
raken we er nooit over uitgepraat. Kennelijk kunnen we zelfs met
woorden waaraan een grote oorspronkelijke zeggingskracht wordt
toegeschreven, nog veel kanten op.
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Gadamer spreekt hier van een dialektische verhouding tussen
eenheid en veelheid. Het Woord Gods kan bijvoorbeeld alleen in de
verkondiging ter sprake komen. Daarbij blijft altijd iets ongezegd: de zin
van het Woord laat zich nooit volledig onthullen, maar kan zich alleen in
de context van een gegeven historische situatie uitkristalliseren. Gadamer
trekt de vergelijking met een vloek die over iemand wordt uitgesproken.
(1990: p. 431) De logische betekenis daarvan kan nooit worden gevat; de
zin is wat ‘gebeurt’. Zo laat spreken zich niet langer beschrijven als een
proces van informatieoverdracht, maar eerder als een levendig gebeuren
(‘geschehen’). Eenheid en veelheid vinden hier hun synthese: in het besef
dat we open en ontvankelijk moeten zijn voor de zin die altijd uitstijgt
boven wat de woorden in eerste instantie schijnen te zeggen, en
tegelijkertijd oog hebben voor de eindeloze potentie waarmee de zin zich
telkens opnieuw in een gedaante van woorden uitkristalliseert.

Of we met de redenering van Gadamer inderdaad voldoende hebben
ingebracht om te kunnen vertrouwen in de mogelijkheden tot verstaan,
hoeft hiermee nog niet vast te staan. Misschien heeft het ‘meer’ van het
onmiddellijke woord de twijfels alleen maar doen toenemen. Aan de
andere kant is de eindeloze potentie waarin het woord zijn betekenissen
uitbreidt, niet hetzelfde als een onverschillige vermenigvuldiging. Als
onze vragen inderdaad opkomen tegen een gemeenschappelijke horizon
die we ons nooit helemaal bewust maken, dan is er veel voor te zeggen
om in een rustige dialoog de ruimte af te tasten waarin onze zo
verschillende woorden hun gezamenlijke herkomst vinden. Maar niet om
tot een slotakkoord te komen. Als we met Gadamer het primaat van het
gesprek veronderstellen, dan moet de inzet van dit proces zijn om de
behoefte aan een slotsom zo lang mogelijk uit te stellen. Wat dat
eventueel oplevert, moeten we nog zien.

Daarmee keren we opnieuw terug naar de vertelling van Nijhoff. Want het
blijkt niet toevallig de fluitspelende Rattenvanger die gevoelens van een
hersteld contact weet te veroorzaken. Wat verwarrend en raadselachtig is
als we denken aan taal, is bij muziek vanzelfsprekend. Het zou onzinnig
zijn om te vragen naar het onderscheid tussen de gespeelde noten en dat
wat de noten betekenen. Als geen ander weet de fluitspeler deze
magische eigenschap van muziek te benutten. Blijkbaar kunnen we niet
directer tot het hart spreken dan door op deze manier een verbroken
contact te herstellen. Maar het ontluisterende bericht van de Rattenvanger
is dat we ten onrechte denken dat dit vermogen slechts voor een enkel
instrument is weggelegd ‘(...) iedere fluit is een toverfluit en zingt het
ledige hart van andere mensen vol’. (p. 34)
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De schrijvende Nijhoff leek het contact kwijt met wat niettemin nabij
was. Het verlangen om te verwoorden wat van binnen brandde,
kenmerkte zich door een opspelen van wat in hem nog onbestemd was,
door wat afwezig en voorlopig onbenoemd was. Het verlangen leek te
gaan over het wegnemen van een onbestemd gemis, een onbehagen dat
zich niet met de gebruikelijke middelen liet identificeren, en waaraan
helemaal geen concrete vragen aan ten grondslag leken te liggen. Er leek
ook sprake van rouw; wie rouwt kan voor het eerst de ervaring ondergaan
incompleet en afgesneden te zijn.

Eerder merkte ik op dat deze hoofdpersoon voortdurend wordt
belaagd door machten die hij niet meester is. Misschien is het niet te veel
gezegd dat ieder mens zich in zekere mate in deze toestand bevindt.
Zoals mensen kunnen worden behekst door wat in het verleden is
gebeurd, zo wordt in zekere zin ieder bestaan vervolgd door wat afwezig
is. We komen terecht in deze wereld waarin we ons ervarend en
begrijpend moeten oriënteren op wat altijd al voorhanden is maar wat
zich tegelijk aan mijn beperkte gezichtsveld onttrekt. Zoals ik mijn eigen
emoties en gedachten niet altijd meester ben, zo krijg ik geen vat op alles
wat in en om mij heen om duiding vraagt.

Als duiding en begrip niet meer voldoen, is een andere koers nodig.
De analyse van ‘verständigung’ bracht een zekere onteigening aan het
licht: we plaatsen we onszelf voor een moment buiten het actieve centrum
dat betekenissen wil bevatten en behouden. Dat gebeurt in het gesprek
waarin we ons open stellen, het kan ook plaatsvinden als we kunst
creëren of beleven. Volgens Gadamer kunnen kunstwerken ervaringen
van een ‘zijnstoename’ bezorgen (1993: p. 64). Wie volledig opgaat in een
kunstwerk kan de beleving hebben zelf niet langer centraal te staan:
doordat het kunstwerk iets representeert wat zich niet meer laat
conceptualiseren, wordt het zelf als centrum dat ervaringen bemiddelt,
voor een moment vervangen door het kunstwerk.

Zo kan ook ik als toeschouwer winnen aan zijn; de toverfluit zingt
ook het hart van anderen vol. Datgene waarnaar wordt verwezen lijkt
eigenlijker aanwezig nu het bevrijd is van mijn overmeesterende
activiteiten. Ik neem deel in de zijnstoename, want ik neem waar wat ik
nooit tevoren waarnam. Zoals ik eerder beweerde winnen we aan zijn als
we erin slagen om losgeraakte fragmenten van onszelf in te voegen. Dat
lijkt precies wat er gebeurt als we ‘wegwandelen uit onszelf’. Begeleid
door wat ‘van buiten’ wordt aangereikt maken we opnieuw kennis met
wat daarvoor niet leek te bestaan.
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Besluit
Dit hoofdstuk begon bij het verlangen om in een zelfonderzoek de juiste
woorden te vinden. In hoeverre wordt in Nijhoffs voorstelling van het
schrijverschap een soortgelijke ambitie gerealiseerd? Wie zich terugtrekt
in een kamer om te schrijven geeft zich op het eerste gezicht eerder over
aan een overspannen escapisme dan aan een zelfonderzoek. Maar hoewel
de ikfiguur in het verhaal ernaar verlangde om al dichtend dichter bij
zichzelf te komen, is van een solipsistische terugtocht bij nader inzien
geen sprake. Er was immers sprake van ‘wegwandelen uit jezelf’ en van
de toe-eigening van andere perspectieven. Deze bewegingen bleken
complex met elkaar samen te vallen.

Wie zichzelf wil uitdrukken, moet volgens de Rattenvanger te rade
gaan bij de gevoelens van anderen: schrijf op wat de ander voelt - dat is
de kortste weg naar jezelf. Het betekende allereerst dat we door
verplaatsing in concrete anderen een nieuwe oriëntatie op onszelf kunnen
ontwikkelen. Vervolgens kon een sociale of relationele situering van taal,
zoals we die tegenkomen bij Gadamer, de opdracht van de Rattenvanger
nog verdiepen. Het bleek mogelijk om jezelf al schrijvend toegang te
verschaffen tot wat zich reeds in de woorden aandient. Begrip tussen
generaties had in dit perspectief veel gemeen met zelfbegrip. De kinderen
op de vulkaan moeten de bestanddelen van hun historische zelf aan
elkaar rijgen in een omgeving waarin alle sporen naar het verleden lijken
uitgewist - maar juist deze kinderen stellen ongemerkt dit voorbije
verleden indringend aanwezig. Als de generaties erin slagen opnieuw
met elkaar in gesprek te komen, komt de geschiedenis in zekere zin tot
zichzelf. In deze verwarrende afwezige-aanwezigheid herkennen we iets
van de conditie van Nijhoffs personage - een contact zal moeten worden
hersteld tussen fragmenten van het zelf die zich niet met elkaar verstaan.

Zo lijken het eigene en het andere, als we afgaan op Nijhoffs vertelling,
voortdurend met elkaar in een worsteling. Ook in het eerste hoofdstuk
zagen we dat spreken wil zeggen: jezelf begeven in iets dat al niet meer
van jezelf is. Zoals ik me niet kan losmaken van de fysieke wereld die
zich in zijn aanraakbaarheid altijd reeds ‘als’ dit of dat aanwezig stelt, zo
stellen de woorden die ik spreek iets tegenwoordig dat niet van mij is.
Ook dat zien we geradicaliseerd aan de schrijftafel. Blijkbaar zijn er
onvermijdelijk talloze stemmen van buiten actief als ik begin te schrijven.
Volgens Merleau-Ponty is het element van het onpersoonlijke zelfs geen
hindernis maar een voorwaarde om je te kunnen uitdrukken: ‘there can be
speech (and in the end personality) only for an I which contains the germ



101

of depersonalization’ (1974: p. 19) Wallace Stevens brengt iets soortgelijks
pregnant ter sprake als hij zegt37:

I was the world in which I walked, and what I saw
Or heard or felt came not but from myself;
And there I found myself more truly and more strange.

Is het een artistieke ambitie of juist een ontluisterende gewaarwording om
de wereld waarin je rondloopt te zijn? In elk geval is het volgens de
spreker mogelijk om jezelf ‘more truly and more strange’ terug te vinden
op de plek waarmee je kennelijk samenvalt. We herkennen iets van de
doorbraak waarnaar Nijhoffs ikfiguur in zijn writers block worstelt.
Teruggetrokken met zijn allerpersoonlijkste gedachten en gevoelens wil
hij iets opschrijven dat nog nooit eerder is gehoord. Maar hier is opnieuw
de moeizaamheid: wat ik zag en voelde was niet alleen van mijzelf
afkomstig (‘not but from myself’), zegt Stevens. Ben ik in mijn eigen
wereld toch aangewezen op iets dat van buiten komt? Of suggereert het
‘not but’ juist het tegenovergestelde - zoals we ‘nothing but trouble’
kunnen vertalen als ‘niets dan problemen?

Stevens lijkt de verwarrende dubbelzinnigheid nogmaals treffend
samen te vatten. Van woorden verwachten we soms, zoals we zagen in de
bespreking van De pen op papier, dat ze een doorgang bieden naar facetten
van onszelf die zich tot dan toe verborgen hielden. Maar het vinden van
een dergelijke doorgang lijkt een paradoxale opgave als we zijn
aangewezen op wat er altijd al vóór ons was. Ik zal bestaande gedachten,
beelden zinnen, woorden moeten gebruiken om ter sprake te brengen wat
nog niet gezegd was. Daarbij ben ik enerzijds beperkt door mijn te
beperkte perspectief (‘egocentrisch en antropomorf’), en anderzijds ben ik
aangewezen op woorden die zijn voorgevormd en voorbestemd. Hoe kan
ik in een dergelijke setting nieuwe betekenissen vinden?

Laten we nog één keer teruggaan naar het beeld van de schrijver aan zijn
schrijftafel. Als er zoiets bestaat als een writers block, dan doet hier iemand
verslag van het tegenovergestelde. Dit is lichamelijk schrijven. De hand
van de schrijver volgt de zwierende en zwaaiende bewegingen van de
pen over het papier. Het moet een heerlijke gewaarwording zijn om als
een schrijvende machine te worden meegenomen. We weten niet eens
waar de bewegingen beginnen. Het is alsof de schrijver wordt bewogen
door de hand, de hand door de pen en de pen op haar beurt door de
cirkels die hun weg naar het papier zoeken. Wat beweegt de cirkels? In

                                                
37 Uit: Tea at the Palaz of Hoon, Stevens, 1990: p. 65.
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elk geval vormen ze zich tot woorden die fris en vrij aan de horizon lijken
te verschijnen.

De associatie met meeuwen is veelzeggend. Blijkbaar zijn de
woorden vrij genoeg om hun eigen gewicht te dragen. Homerus laat
helden soms ‘gevleugelde’ woorden spreken. Over de betekenis van dit
epitheton zijn tekstgeleerden het niet eens. Misschien is de beeldspraak
van de meeuwen een ingang naar begrip. Om de telkens wijkende
horizon te verkennen zijn kennelijk woorden nodig die wat van de grond
zijn losgekomen en het vermogen hebben om te zwieren. Voor Homerus
waren woorden onbegrensd in hun mogelijkheden. Het begrip 'woord'
had bovendien niet de afbakening die we er nu vaak aan geven: een enkel
begrip, maar ook een reeks betekenissen of een hele toespraak, heet bij
Homerus een woord. (vgl Risser 1997: p. 393) Die voorstelling van zaken
kunnen we alleen begrijpen als we aan woorden wat meer ruimte toestaan
dan wanneer we ze opvatten als gefixeerde eenheden die vastomlijnde
betekenissen administreren en communiceren. Het woord blijft zo de
vluchtigheid behouden van wat geen begin en geen eind kent.38

Als we Nijhoff mogen geloven, doen woorden wat ze willen. Ze
nemen de hand van de schrijver mee en vormen zich waar hij naar eigen
zeggen met zijn ‘wijsgerenverstand’ niet bij kan. Ook Merleau-Ponty
verwijst naar de ervaring van schrijvers dat gedachten niet voor maar
tijdens het schrijven worden gevormd. Pas aan de schrijftafel gebeurt het.
Zoals we eerder zagen zijn woord en gedachte volgens Merleau-Ponty in
hun oorsprong niet te scheiden. Dat is ook het geval bij meer alledaagse
ervaringen dan een literaire sessie aan de schrijftafel. Als ik in het
halfduister een object zie liggen, en zeg ‘het is een borstel’ dan heb ik niet
eerst het begrip borstel gedacht (1997: p. 224). Volgens Merleau-Ponty
draag ik het woord over op het object en ben zo in staat het object aan te
treffen. Woorden moeten op een of ander manier het denken ‘belichamen’
(1997: p. 229).

Dat laatste lijkt bij Nijhoff zeker het geval. De woorden lijken een
lichaam te geven aan de gedachte, zodat deze niet langer onbestemd en
onbepaald spookt. De draken en spookverschijningen wijken op het
moment dat de juiste metafoor en onderdak biedt aan hun afwezige
aanwezigheid. Dat maakt het woord tot een lichaam bij uitstek. In het
vorige hoofdstuk trof de bevinding dat een natuurlijk lichaam in zijn
perfectie precies toonde wat het niet was, of wat er niet was. Dat gaat ook
op voor de woordwezens die Nijhoff in het leven roept. Opnieuw lijken
woorden meer op gebaren dan op tekens die de aandacht vestigen op wat
buiten de woorden ligt. Zoals de perfecte druif in het vorige hoofdstuk

                                                
38 Risser brengt, in navolging van Gadamer, het woord in verband met adem: 'there are no
edges in the breath, but there is separation.' (1997: p. 396)
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liet zien dat er geen pure natuur is zonder een lichaam dat de pure
materialiteit van het getoonde verbergt en onthult, zo brengen ook de
geschreven tekens een geheimzinnige transformatie tot stand. Op
hetzelfde moment dat het woord in zijn lichamelijkheid verschijnt, neemt
het de eigen materialiteit in zich op, om deze te overstijgen en een
doorkijk te openen naar wat eerder verborgen bleef.

Een eigenaardige vraag komt op. We spraken in het begin over
‘woordverlangens’ om te verwijzen naar de drang die we voelen om iets
wezenlijks over onszelf tot uitdrukking te brengen. Maar kunnen
woorden zélf verlangen? De lichamelijkheid van de schrijfervaring die
Nijhoff vooropstelt lijkt deze vraag bijna te provoceren. De woorden
maken niet de indruk dat ze zich vormen in het bewustzijn van de
schrijver, het is alsof de krommingen van de letters de hand meenemen in
een gebarenspel. Juist de schrijvende hand lijkt de letters hun magische
rechten terug te geven - de woorden doen wat ze willen. Maar deze
voorstelling geeft de hypothese van woordverlangens opnieuw een
absurdistische trek. Een schreeuw en een gebaar hebben nog iets directs.
En in de afgelopen pagina's hebben we misschien enig recht verworven
om met een ernstig gezicht te spreken over de eenheid van woorden met
wat ze voorstellen. Spreken leek daarin op een gebarenspel. Maar dit
gebaarkarakter associëren we in eerste instantie niet met geschreven
letters. Juist deze willen we graag zien als neutrale bemiddelaars van
betekenissen, zo ver als maar kan verwijderd van elke samenhang met
wat ze voorstellen. Het geschreven woord staat zwart op wit, alsof het wil
brandmerken wat fluïde is. 39

Bij Nijhoff lijken de letters daarentegen verdacht veel op gebaren: als
ze krullend en cirkelend verschijnen nemen ze de hand mee in sierlijke
bewegingen die het hele lichaam in vervoering brengen. De woorden
lijken nergens anders te ontstaan dan waar de pen op het papier komt.
Hoe absurd deze gedachte ook aandoet, er zijn meer getuigenissen die
suggereren dat woorden ergens in de hand ontstaan. Een blessure aan de
schrijfhand kan ertoe leiden dat iemand niet meer adequaat kan denken
(Vgl. Schmidt, p 488-489)40 Een dergelijke observatie doet een kern van
                                                
39 Het vraagt meer onderzoek om de status te achterhalen die Gadamer op dit punt aan het
schriftteken toekent. Schmidt (1997) en anderen wijzen erop dat volgens Gadamer geen
fundamenteel onderscheid hoeft worden gemaakt tussen geschreven en gesproken taal.
Schrijven bestaat alleen in het lezen. In de tijdgebonden daad van het lezen moet de
tijdloosheid van het schrijven worden uitgewist. Een tekst is weliswaar een herhaling, maar
moet in de leeservaring opnieuw worden opgewekt. Wel is het schriftteken nog vreemder en
abstracter dan al het andere dat verwijst: ‘Schriftlichkeit ist die abstrakter idealität der
Sprache’ (Gadamer, 1990: p. 396). De opgave is om het geschrevene weer terug te
transformeren tot iets levends.
40 'Rather I came to realize that this was an experience to something very much at the
centre of experience that gave weight to claims such as Hegel makes (…) that the hand
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waarheid vermoeden in de analyse van Heidegger dat onze essentiële
oorsprong in de hand zit: als je deze relatie verbreekt, vindt er een
transformatie in de relatie tot het zijn plaats. Of in de terminologie van
Merleau-Ponty: schrijven is een van de manieren waarop het lichaam zich
naar de wereld uitbreidt. Gadamer, ten slotte, stelt dat het woord zich
ontraceerbaar ophoudt tussen een teken en dat waar het teken voor staat.
(Gadamer 1990: p. 417)

Waarom zou deze ontraceerbaarheid zich niet reeds op het niveau
van het handgeschreven teken afspelen? Ook geschreven letters zijn ooit
gevormd. Zoals de met de adem uitgebrachte klank ooit veranderde in
een gesproken woord, zo veranderen de strepen en kringen in lettertekens
die we met de hand trekken. Het is een fascinerende vraag hoe deze
magische overgang verloopt.41

Met het beeld van de klapwiekende schrijver ontstaat een bijna wellustig
beeld van woorden die zich in een vrije worp transformeren van pure
materie in, om met Wallace Stevens te spreken, ‘ghostlier demarcations,
keener sounds.’ (1990: p. 130) Zoals we zagen, kan op deze manier iets ter
sprake komen dat op de drempel van de gedachte al woord is. Dat komt
overeen met het beeld van de spokende gedachte die plotseling
belichaamd wordt. Niet voor niets herinnert de Rattenvanger aan een
oude gewoonte van de Grieken om de goden als een persoon met een
mensengedaante voor te stellen. ‘(...) de ouden hadden geen ongelijk,
zulke natuurgevoelens en aardse genegenheden in plaatselijke godheden
substantie te geven’. (35) Datgene wat ervaren wordt als een
onontkoombare natuurkracht, laat zich niet zomaar onder een begrip
vangen. Maar het heeft ook niet genoeg aan de verschijning van de natuur
zelf. Het heeft de behuizing nodig van het woord dat, in één ondeelbare
beweging, een gestalte geeft aan wat altijd onzegbaar was.

Daarmee is de gestalte van het woord tegelijk vreemd en vertrouwd
- het toont iets nieuws dat er toch altijd al was. De dubbelzinnigheid lijkt
inderdaad principieel: wat zich aandient is geworteld in wat er al was,

                                                                                                                                     
does not seem to be an eternal factor to fate; it seems rather to be related to it as
something inner…' (Schmidt 1997: p. 488)
41 Vergelijk ook Merleau-Ponty: ‘Onze visie op de mens zal oppervlakkig blijven, zolang wij
niet tot deze oorsprong terugkeren, zolang we niet onder het drukke geluid van de woorden
de eerste oorspronkelijke stilte terugvinden, zolang we niet het gebaar beschrijven dat deze
stilte doorbreekt. Het woord is een gebaar en zijn betekenis een wereld.’ (1997: 231)
Volgens Merleau-Ponty is dat hoe woorden beschikbaar komen: zoals een willekeurige
beweging een gebaar wordt, gaat ergens de stilte over in een klank, en ergens gaat de
klank over in betekenis. Merk op dat gebaren niet verschillen van woorden in de zin dat ze
het zuiver fysieke overstijgen. Gebaren zijn volgens Merleau-Ponty evenmin natuurlijke
tekens als woorden. Gebaren worden geleerd en doorgegeven. Een Japanner uit zijn woede
bijvoorbeeld heel anders dan een Europeaan.
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maar laat zich niet herleiden tot een gefixeerde betekenis of een
historische oorsprong. De woorden zijn werkelijk als meeuwen. Ze
slingeren zichzelf tegen een horizon en volgen almaar de uitnodigende en
ontsnappende bewegingen van wat zich niet zal prijsgeven. De woorden
laten zich niet grijpen en bezitten, maar trekken openingen, ze verschijnen
aan mijn horizon en leggen daardoor reeds nieuwe open. Ze zijn een
ontmoeting met wat niet van mij is. De dubbelzinnigheid die Stevens
opwerpt lijkt onontkoombaar Ik ben de wereld want ik kan mijzelf niet
losmaken van deze horizon. Maar deze wereld ontsnapt aan mijn te
beperkte opvatting erover. Dit is helemaal geen wereld waar ik mijzelf
terugvind door naar de kern te redeneren. De zwierende meeuwen zijn er
niet om een afstand tot een oorsprong of een essentie te overbruggen,
maar om aanwezig te stellen wat niet van mij is. Door me open te stellen
voor wat vreemd is, laat ik me bevragen over wat niet langer voldoet. In
deze ontmoeting ontstaat iets hoogstpersoonlijks. Ergens in de
verschijnende en ontsnappende bewegingen die veel meer openlaten dan
vastleggen, sta ik mezelf toe te verschijnen: ‘more truly and more strange’.
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4. Vinden wat genoeg is

There is a project for the sun. Thee sun
Must bear no name, gold florisher, but be

In the difficulty of what it is to be.42

Inleiding
In de vorige hoofdstukken voerde ik personages op die verwikkeld
waren in een proces van verdwijnen en verschijnen. Ze moesten oude
gewoontes loslaten en onvermoede kanten van zichzelf laten spreken. Dat
bleek nodig op momenten dat de beleving van een zinvol bestaan onder
druk stond. De romanfiguur aan wie Nussbaum refereerde, leidde een
mechanistisch leven dat wel naar een crisis moest leiden. De dichter
Nijhoff moest uit zichzelf weglopen om zichzelf te hervinden.

In beide verhalen ontstond een vorm van zelfkennis die het voor de
hoofdpersonen mogelijk maakte om een nieuwe weg in te slaan. De wijze
waarop deze kennis ontstond was fascinerend. Er was geen sprake van
‘onderzoek’ in de zin van feiten verzamelen, toetsen, wegen en, ten slotte,
voldoende grond vinden voor conclusies. Ook de kenschets van een
‘innerlijke oriëntatie’ op de gegevenheden van een situatie was niet
precies genoeg. Er bleek te weinig grond voor een onderscheid tussen
reflectie en deelname. De kennis die ontstond werd niet veroverd maar
leek zich eerder – langzaam - te vormen en opnieuw te schikken.

Personages in dergelijke verhalen hebben wel iets weg van spelers
in een Griekse tragedie. Ze hebben de opdracht een lot te aanvaarden dat
niet te beïnvloeden valt en dat op sommige momenten van alle
redelijkheid verstoken lijkt. Het leven krijgt eerst dan een zinvolle
voortzetting, als deze personages er op een of andere manier in slagen
zich los te maken van de gedachte dat wie ze zijn en wat hun lot is, twee
aparte dingen zijn. Bij het verhaal van Nussbaum werd een vorm van
zelfkennis zichtbaar die niet meer losstaat van de relaties die een individu
met anderen onderhoudt. Nijhoff had de fluit van een rattenvanger nodig
om hem terug te brengen naar wat weg en onbereikbaar leek.

Zulke personen laten de beperktheid zien van strategieën die in
andere gevallen goede diensten bewijzen. Innerlijke weging en taxatie
van onze diepste gevoelens geeft niet altijd de antwoorden die een einde
maken aan twijfels. Evenmin legt een kritisch onderzoek van de
objectiveerbare feiten die buiten ons innerlijk liggen de vereiste bewijzen
op tafel. Zie toch, zo lijken de verhalen ons te vertellen, hoe dit 'ik' dat
                                                
42 Stevens 1990: p. 381.
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zichzelf altijd genoeg leek, in werkelijkheid poreus en behoeftig
verstrengeld is in allerlei verbanden in ruimte en tijd.

Het mooiste kwam dat proces tot uitdrukking in het verhaal van de
schrijver die zijn lichaam liet schrijven. Daarin bleek het mogelijk het zelf
een poos met verlof te sturen, als we met ‘zelf’ zoiets bedoelen als een
wikkend en wegend centrum dat het subject en de wereld in een
verantwoorde samenhang moet houden. In moeilijke morele kwesties lijkt
de gedachte van een zelf als ordenende en kwalificerende tussenpersoon
op allerlei manieren te wringen. De lichaam-schrijvende dichter werd
meegenomen door natuurbewegingen: de woorden kwamen uit zijn
lichaam, net zoals de inkt vloeide uit zijn pen. In dat proces werd een
onbeslisbaarheid tussen enerzijds afstand nemen en anderzijds dichter bij
jezelf komen zichtbaar, waarbij schematiseringen als ‘binnen en buiten’,
‘wereld en zelf’ weinig behulpzaam zijn.

Zicht op de ontoereikendheid van zulke schema’s is van belang als we
ons afvragen hoe we ons leven richting kunnen geven. Zelfs als we
onszelf beschouwen als spelers op een toneel, zullen we de behoefte en
noodzaak voelen om de regie over ons eigen leven te hernemen. Enerzijds
kunnen we ons daarbij niet onttrekken aan de gegevenheden van het spel,
anderzijds leert de ervaring dat we kunnen afdrijven van onze rol, maar
ook dat we deze in de volle dynamiek van het spel kunnen hervinden. De
verhalen lieten zien dat een zeker opgaan in het spel de mogelijkheid kan
geven om jezelf opnieuw met essentiële thema’s te verzoenen. Juist een
toneel is de plek waar we onszelf kunnen tegenkomen, waar we
dubbelgangers en schaduwpersonages kunnen opvoeren. Een zelf dat
poreus is, dat zich actief oriënteert op de wereld, maar tegelijk de
scheidslijn niet wil trekken, zo'n zelf ontmoet zichzelf ‘more truly and
more strange’, zo concludeerden we in het vorige hoofdstuk. Als er één
les te leren valt uit het voorgaande was het deze: het vinden van
vernieuwing in een proces van zelfontmoeting bleek een ingrijpend
avontuur, maar geen onmogelijke opgave. Wie zichzelf op deze wijze
ontmoet, ontdekt en creëert nieuwe gronden voor keuzes waar hij of zij
voor staat. In de vorige hoofdstukken kwam regelmatig naar voren dat de
winst erin zit dat gewonnen wordt aan authenticiteit: iemand komt dichter
bij zichzelf doordat verloren en vergeten elementen hun bestaansrecht
terugkrijgen.

De verschuiving die met een dergelijke schets heeft plaatsgevonden
is dat de behoefte aan toereikende criteria wordt losgelaten ten gunste
van een vernieuwing zonder vaste referentiepunten. In het eerste geval is
er een verlangen naar identificatie, naar vaste betekenissen, naar
onwrikbare identiteit. We zoeken opvattingen over wat goed, mooi en
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waar is, regels die toepasbaar zijn op alle situaties. Hoe vaster de grond
die we voelen op dit soort punten, hoe beter we kunnen omgaan met de
oude vraag: hoe moet ik leven? In het tweede geval lijkt nog altijd sprake
van de ontdekking van goede gronden voor beslissingen, maar is niet
langer sprake van definitieve en algemene zekerheden. Eerder lijkt sprake
van de ontmanteling van zekerheden die ongemerkt al lang de weg naar
een bevredigende uitkomst blokkeerden. Hier zijn algemeenheden van
weinig waarde. Er moet geleefd worden, in het hier en nu, in deze situatie
waarin elke bijzonderheid telt. Ik kan daarin keuzes maken, maar altijd
tegen de achtergrond van wat al door mij en voor mij gekozen is. Een
nieuwe richting vinden betekent dan ook dat ficties moeten worden
doorgeprikt, in de zin van gefixeerde, vastgezette opvattingen en
betekenissen die nieuwe perspectieven in de weg zitten als we ze nodig
hebben.

Het is nu tijd voor een winst- en verliesrekening. In dit hoofdstuk vraag ik
nogmaals naar de status en de toereikendheid van het soort gronden dat
hier in het spel is. Want het is makkelijk gezegd dat zekerheden er zijn
om doorbroken te worden en dat overal ficties dienen te worden
doorgehaald. We zoeken niet voor niets naar bewijzen en gronden,
waarschijnlijk zit er weinig anders op. De twee varianten delen wat dat
betreft hetzelfde uitgangspunt, namelijk dat een zinvol leven een gezonde
bodem nodig heeft. De eerste variant heeft de mogelijkheid van een crisis
in zich wanneer we ‘van ons geloof vallen’, dat wil zeggen wanneer we
komen te staan voor de leegte van een weggevallen zekerheid zonder dat
we deze kunnen vervangen. In de tweede kan een crisis ontstaan op het
moment dat we ontdekken dat we een ontoereikend perspectief alleen
kunnen verwijderen door een oriëntatie die ook weer beperkt en tijdelijk
zal blijken. Het ik, doorschijnend en behoeftig, weet zich te bevrijden van
knellende patronen, maar ziet onmiddellijk in dat dit slechts mogelijk is
door opnieuw een fictie op te werpen. Ik weet niet hoe het voor iemand
anders is, maar ik vind de gedachte voorlopig niet verkwikkelijk dat alles
wat ik belangrijk vind op een dag zal worden uitgedaagd. Zelfs perfectie
is kwetsbaar, leerden we in het tweede hoofdstuk. Dat doet denken aan
de bekende regel van Lucebert: ‘alles van waarde is weerloos’. In een
depressieve uitleg betekent dat: alles wat voor mij iets te betekenen heeft,
kan morgen al in een proces van verdorring treden

Een belangrijke vraag bij het opmaken van de balans op dit cruciale punt
is wat het betekent om te accepteren dat we, zoals Wallace Stevens
suggereerde, leven ‘in a place that is not our own’. In de afgelopen
hoofdstukken heb ik dat zo uitgelegd: er zijn momenten dat we, in plaats
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van ons heer en meester te wanen, opnieuw vertrouwd moeten raken met
het vreemde en opnieuw vervreemden van wat al te vertrouwd is
geworden. Hieronder wil ik nogmaals enkele implicaties van deze
zienswijze bespreken. Eerst zal ik stilstaan bij de destructieve momenten
in elk zelfonderzoek. Vervolgens stel ik de vraag of in dat proces van
vernietiging iets te vinden is dat in zichzelf ‘genoeg’ is.

Bij de dingen zijn
Er is iets destructiefs aan elk zelfonderzoek, suggereerde ik zojuist. Dat
wil ik verduidelijken met de eerste regels van een gedicht van Wallace
Stevens43:

The mind is the great poem of winter, the man,
Who, to find what will suffice,
Destroys romantic tenements
Of rose and ice

De geest is een gedicht, zegt de eerste regel, en dat helpt meteen de royale
aandacht voor poëzie in dit hoofdstuk en de voorgaande te
rechtvaardigen. Om precies te zijn is de geest het grote gedicht van de
winter. De genitief ‘of winter’ laat genoeg keuzes open: gaat dit magnum
opus óver de winter, is het typisch een werk dat we lezen in de wintertijd,
of is het misschien de winter zelf die deze poëzie voortbrengt? Behalve
een wintergedicht is de geest een man, en wel de man die ‘romantic
tenements of rose and ice’ vernietigt. Is het iemand in het bijzonder, of
houdt iedere man zich bezig met deze poëtische variant van minder is
meer? Dit mannenwerk is overigens niet alleen maar destructief: het moet
helpen om iets te vinden dat toereikend is, genoeg zal zijn (‘will suffice’),
maar dat verder onomschreven blijft.

Blijkbaar staan romantische verworvenheden dit doel alleen maar in de
weg. Dat is opmerkelijk. Voor wie er romantische gevoelens op na houdt,
heeft een roos normaal gesproken veel te bieden. Maar hier is geen plaats
voor rozen; weg met die romantische neigingen, zegt het wintergedicht.
Hebben ze te vaak pijn gebracht? Is er reden om aan te nemen dat ze
nergens toe leiden - althans niet tot iets toereikends? Het begrip tenements,
dat zoiets betekent als ‘pachtwoningen’, zegt hier wel iets. Woningen
worden van generatie op generatie doorgegeven. Datzelfde kunnen we
misschien zeggen van een symbool als de roos: niet alleen de bloem
krijgen we van onze voorouders in beheer - alle betekenissen die haar
omgeven, krijgen we erbij.
                                                
43 Stevens 1989: p. 238
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De pachtgoederen zijn van romantische aard, zo lezen we. Om dat van
rozen te beweren, is niet grensverleggend. ‘IJs’ geeft in eerste instantie
minder warme associaties. Maar blijkbaar horen ook ijzige erfenissen bij
de romantische inventaris. ‘Romantiek’ is een breed begrip. Net als de
roos heeft het een geschiedenis van betekenissen. Maar in het algemeen is
bij romantiek een indringend verlangen in het spel. Moeten we de
erfenissen van ‘rose and ice’ hier zien als de gestalten waarin ons
verlangen zich uitkristalliseert? Mogelijk zorgen de ‘romantic tenements
of rose and ice’ ervoor dat het verlangen zich altijd weer hult in
voorgefabriceerde vormen. Of het nu de mierzoete verleidingen zijn die
we najagen of de bittere verliezen die we van ons pad proberen te
houden. De vormen die het verlangen aanneemt zijn we nooit meester.
We betrekken eenvoudig de vrijstaande woningen. Daardoor zal het
verlangen altijd zijn overgeleverd aan toeval en willekeur.

Als dat zo is, dan wordt hier blijkbaar het vertrouwen in de keuzes
van het verlangen opgezegd; het zal zich nergens blijvend thuis voelen.
Wie dat punt heeft bereikt, zal een radicaal andere methode moeten
toepassen. Nu het erfgoed niet langer voldoet om te vinden wat het
verlangen kan vervullen, is de vraag wat het oplevert als we het teniet
weten te doen. De strategie is deze keer niet om op zoek te gaan naar wat
het verlangen nu weer kan bevredigen of wat ons voor een tijdje tevreden
stelt. Het is ook niet het verlangen zelf dat hier wordt aangepakt; de
ambitie is immers nog altijd dat er iets gevonden wordt. Maar dit vinden
‘what will suffice’ verwijst vermoedelijk niet naar ‘wat ermee door kan’,
maar eerder naar datgene wat zich weet te bevrijden uit het grillige gareel
waarin de geijkte symbolen het verlangen gevangen houden.

Iemand die een roos wil vernietigen, bevindt zich misschien in
moeilijkheden. Maar destructiviteit is een eigenschap van elk
zelfonderzoek, zei ik eerder. Bovendien lijkt Stevens op een zekere
algemeenheid aanspraak te maken. Hij zegt niet ‘mijn geest is een net een
wintergedicht’ of ‘op dit moment voel ik me nogal destructief’. Het is de
geest die op een of andere manier ook een gedicht en een man is. Als er al
sprake is van een crisis, dan heeft deze kennelijk een algemeen of een
noodzakelijk karakter.

De vraag blijft wat het oplevert om de geest een gedicht te noemen. Heeft
ook een gedicht het in zich om, net zoals de man en de geest, in een
beweging iets te vinden dat genoeg en iets anders te vernietigen? Dan is
het interessant om na te gaan wat er in dat geval precies vernietigd en
gevonden wordt. En wat moeten we aan met het winterse karakter van het
gedicht? Is het een bekend liedje van iemand die afgerekend heeft met de
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willekeur van zijn verlangens, maar nu de wereld allen nog maar ijzig en
kleurloos ziet? Lezen we hier over de bevroren essenties onder onze
wispelturige verlangens? Of is de winter het natuurlijke seizoen voor de
geest om voor een tijdje de beschutting tegen nieuwe gevoelens van
onrust te zoeken?

Deze vragen kunnen we het beste beantwoorden door een wintergedicht
te lezen. Wallace Stevens schreef er verschillende. Ik kies hier voor The
Snow Man44.

The Snow Man

One must have a mind for winter
To regard the frost and the boughs
Of the pine-trees crusted with snow;

And have been cold a long time
To behold the junipers shagged with ice,
The spruces rough in the distant glitter

Of the Januari sun; and not to think
Of any misery in the sound of the wind,
In the sound of a few leaves,

Which is the sound of the land
Full of the same wind
That is blowing in the same bare place

For the listener, who listens in the snow,
And, nothing himself, beholds
Nothing that is not there and the nothing that is.

Ook dit vroege gedicht van Stevens heeft weer iets weg van een instructie
voor een experiment. De winterse opstelling reikt ons belangrijke lessen
aan. Het lijkt een proces waarbij de waarneming een voorname rol speelt.
We moeten de vorst in aanmerking nemen (regard), de jeneverbes
aanschouwen (behold), en daarbij vooral niet te veel denken (think) aan
ellende die we kunnen beluisteren in het geluid (sound) van het land.
Wie daarin slaagt neemt uiteindelijk niets meer waar ‘dat er niet is’, maar
ook ‘het niets dat is’.

                                                
44 Stevens 1989: p. 9
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Wat is de opbrengst van deze merkwaardige proef? In eerste instantie lijkt
het op elk goed wetenschappelijk experiment: daarin sluiten we alle
waarnemingen uit van wat er eigenlijk niet is. Het experiment filtert uit
wat een zuivere meting kan vertroebelen, zodat we het object van
onderzoek, en niets anders in het oog krijgen. Het poëtisch reductionisme
van Stevens levert nog een tweede ‘niets’ op, namelijk het niets dat ‘is’.
Het lijkt alsof we de blik zodanig hebben gezuiverd dat met deze
zuivering alles verdwenen is. Maar juist daardoor is een niets
tevoorschijn gekomen dat op zichzelf weer iets voorstelt. Tussen twee
haakjes: als filosofen bekend staan om hun voorkeur voor ingewikkelde
teksten, dan delen ze die voorliefde duidelijk met sommige dichters.

Er is zelfs nog een derde niets in het spel. De luisteraar in de sneeuw
is ‘nothing himself’ zegt het gedicht. Om de intensiteit van het laatste niets
te kunnen registreren is blijkbaar een algehele verdwijning van het
waarnemende subject nodig. De Sneeuwman uit de titel is inderdaad in
geen velden of wegen te bekennen. De winterse setting geeft ons een
raadsel op. Hoe moeten we de tegenspraak begrijpen die zich kennelijk in
de ervaring kan aandienen: de luisteraar die al luisterend lijkt samen te
vallen met het gehoorde, het niets dat op een of andere manier ‘is’.

Een aanwijzing die wordt aangereikt is dat men vooral niet moet denken
(‘not to think’) aan enige ellende in het ruisen van de wind. Alsof de
takken, het zonlicht en de wind zelf niet genoeg vertellen, lijkt The Snow
Man te willen zeggen. We moeten luisteren naar de wind, zonder nog
langer te denken aan wat er allemaal ín de wind aan ellende te horen is.
Die wind is overal hetzelfde, in de bladeren, in dezelfde barre ruimte.
Blijkbaar staat het denken de waarneming van de niets-heid maar in de
weg. Wie geduldig luistert en zich niet langer inlaat met allerlei
gedachten, leert langzaamaan een ijskoude essentie kennen. Misschien
luidt die zo: al onze verlangens zijn gebaseerd op wat we ons verbeelden,
maar ze leiden altijd weer tot ellende. Tot het moment dat we in staat zijn
te ervaren dat ook ons idee van onszelf maar een verzinsel is. Dat we niet
meer of minder zijn dan het ruisen dat op sommige momenten onder alles
hoorbaar is. Zulke inzichten zijn wankel en van korte duur. Misschien
breken ze aan in het in het hart van de winter als veel gestorven is. Dit
winterse moment is in elk geval even sereen als tijdelijk - weldra zal het
eerste groen al weer op de takken te zien zijn.

Er is nog een verschijnsel dat om aandacht vraagt. De wereld van de
sneeuwman is kil, maar uitgesproken zinnelijk. Er wordt uitgebreid
aandacht gevraagd voor het feit dat er korsten sneeuw op de takken
liggen. De struiken liggen in de zon te schitteren. De bomen zijn met ijs
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belegd. Het gedicht brengt het tasten, zien en horen in een verband
waaraan we normaal gesproken voorbijgaan. Wat zich aandient in de
ervaring leren we kennen doordat het hoorbaar, zichtbaar, grijpbaar of
begrijpelijk is. In het waarnemen van het gedicht lijkt van afzonderlijke
registraties niet langer sprake. Eerder is zoiets eigenaardigs de opgave:
luister naar wat het land te zien geeft, zorg dat je koud genoeg bent om de
ijzige takken te aanschouwen… Voelen, horen, zien lijken helemaal geen
separate activiteiten meer voor de Sneeuwman die opgaat in de winter.

Om dat te bereiken is het, zoals gezegd, nodig om niet te denken. In
plaats van een denkactiviteit is hier eerder sprake van een soort zinnelijke
openheid. Deze openheid brengt verbanden en verwikkelingen aan het
licht die anders onopgemerkt blijven. De Sneeuwman ziet wat nooit
eerder was gezien, verneemt wat op geen andere wijze te vernemen viel.
‘Not to think’ is duidelijk geen kwestie van alleen maar voelen, tasten,
kijken. Er wordt aan begrip gewonnen, als we met ‘begrijpen’ naar een
activiteit kunnen verwijzen waaraan het hele lichaam deelneemt.
Misschien verduidelijken enkele observaties van Merleau-Ponty dat. De
fenomenoloog heeft erop gewezen dat we de dingen al te
vanzelfsprekend opvatten als een optelsom van hun eigenschappen. Een
tafel bestaat uit een blad, poten, de houtstructuur, de kleur. Maar met
zulke analyses zijn we de tafel alleen nog maar aan het beschrijven. In de
perceptie dienen zulke eigenschappen zich volgens Merleau-Ponty
helemaal niet apart aan. De tafel verschijnt als een unieke verzameling
van details: de manier waarop de poten het blad dragen, de houtvezels,
de krassen in het tafelblad. Pas in deze rijkdom aan detail kan de tafel aan
mij verschijnen. (Merleau-Ponty 2003: p. 74)

Het al te kunstmatig onderscheiden van onze zintuiglijke
gewaarwordingen zorgt er niet alleen voor dat we geen aandacht meer
hebben voor bijzonderheden, het ontneemt bovendien het zicht op
bestaande samenhangen. Neem bijvoorbeeld de ‘ervaring’ van een
citroen. We kunnen allerlei elementen van de vrucht onderscheiden:
kleur, smaak, vorm. Maar het geel van de citroen staat niet los van de
korzelige structuur, de zure smaak is de smaak van een citroen. Het
losmaken van zoiets als ‘zuur’ berust op een abstractie die nergens
gegeven is. Ik citeer een vrij uitgebreide passage van Merleau-Ponty over
het ‘honingzoete’ om dat verder te verduidelijken:

‘De honing is zoet. Dit zoete, ‘deze onuitwisbare zachtheid die
eeuwig in de mond blijft en het slikken overleeft’, verwijst binnen
de orde van de smaak naar dezelfde plakkerige aanwezigheid
zoals de stroperigheid van de honing deze verwerkelijkt binnen de
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orde van de tastzin. Zeggen dat de honing stroperig is of zeggen
dat de honing zoet is zijn twee manieren om hetzelfde te zeggen.
Het betekent dat er een bepaald verband bestaat tussen ons en het
ding, dat het ding ons een bepaald gedrag voorstelt of oplegt, dat
het ding op een bepaalde manier kan verleiden en aantrekken, dat
het vrije subject dat ermee wordt geconfronteerd kan fascineren. De
honing staat voor een bepaald gedrag van mij en mijn lichaam. Dit
zorgt ervoor dat de verschillende kwaliteiten die het bezit niet
naast elkaar worden geplaatst, maar dat zij juist identiek zijn in die
zin dat zij allemaal dezelfde zijnswijze en hetzelfde gedrag in de
honing vertonen. De eenheid van het ding zit niet achter zijn
verschillende kwaliteiten, maar wordt door elk van hen bevestigd.’
(Merleau-Ponty 2003: p. 49)

Zo ontstaat een zekere lichamelijke oriëntatie op de dingen en de ruimte
waarin samenhangen niet gedacht worden, maar reeds vóór ieder
identificerend, begrijpend toe-eigenen, volop gegeven zijn. Het voorbeeld
van het honingzoete maakt duidelijk dat in het lichaam de kwaliteiten van
de dingen zich niet geïsoleerd aandienen. In de ervaring schikken deze
kwaliteiten zich al onder een samenhang. De eenheid is gegeven in de
samenhang die ik aantref tussen de elementen die het ding tot een geheel
maken, en het is een samenhang tussen mijn zintuigen die een verfijnd
netwerk van onderlinge verwijzingen vormen.

De nogal afwezige manier waarop de Sneeuwman aanwezig is, doet
denken aan een tweede analyse van Merleau-Ponty. Het lichaam is zelf
dubbelzinnig: enerzijds het ervaringscentrum dat alle objecten registreert,
anderzijds zelf een object. Wat ik zie, word ik gewaar via mijn
lichamelijke vermogens. Ik betast iets met mijn hand en daardoor word ik
het object maar tegelijk ook mijn hand gewaar. Mijn tastzin ontplooit zich
dus juist terwijl ik temidden van de dingen verkeer. Eerst terwijl ik tast
ontstaat de gewaarwording dat ik het ben die tast. Zo bekeken is het, in
plaats van te zeggen dat ik de dingen via mijn kenvermogens registreer,
juister om te zeggen dat mijn lichaam voortdurend bij de dingen is. Het
lichaam is op deze wijze volgens Merleau-Ponty paradoxaal met de
dingen verstrengeld.

‘Zichtbaar en beweegbaar, hoort mijn lichaam bij de dingen, is het
een van hen, is het gevangen in het weefsel van de wereld en is zijn
inwendige samenhang die van een ding. Maar omdat het ziet en
beweegt houdt het de dingen in een cirkel om zich heen, zijn ze een
aanhangsel of verlenging van hemzelf, zijn ze in zijn vlees
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ingekapseld, maken ze deel uit van zijn volledige definitie en is de
wereld van dezelfde stof als die van het lichaam gemaakt.
(Merleau-Ponty 1996: p. 23)

Dat betekent niet alleen dat er altijd wederzijdse beïnvloeding is tussen
het lichaam en de dingen voor het lichaam. De consequenties gaan verder:
pas in het waarnemen wordt het tastende, voelende, en kijkende lichaam
zichzelf gewaar. Het actualiseert zich in alles waar het mee in contact
staat, en vice versa.

Ook in het gedicht lijkt de grens tussen de Sneeuwman en zijn
omgeving te vervagen. De ruis van het land en de luisterende
Sneeuwman gaan in elkaar op, maar realiseren elkaar tegelijkertijd, net
zoals het zonlicht alleen als een glinstering op de takken aanwezig is, en
de tak alleen in het zonlicht. Er is volgens Merleau-Ponty geen
bemiddelend centrum dat de ervaringen actief aan zichzelf voltrekt. Net
zomin is er een zinnelijke grootheid aan te wijzen waartoe alle andere
gegevens te herleiden zijn: luisteren is geen bijzondere vorm van voelen,
visuele gegevens zijn niet te herleiden tot een onderliggende categorie
van gegevens. Als het wintergedicht van Stevens adviseert om ‘niet te
denken’, wil dat daarom niet meteen zeggen dat uitgerekend het denken
het contact met de dingen in de weg staat, maar eerder dat het denken net
zo min als onze andere vermogens een beslissende toets biedt voor wat
zich in de ervaring aandient.

Alledaagse ervaringen laten al zien dat het waarnemen zich
voortdurend ontplooit, en dat daarbij nieuwe ervaringskernen ontstaan.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de blinde die leert voelen met een stok.
Langzaam breidt de tastzin zich uit van de vingers naar de punt van de
stok (vgl. Merleau-Ponty 1997 p. 198) Dat voorbeeld laat ook zien dat de
kwaliteiten van een ding moeilijk te verbinden zijn aan afzonderlijke
zintuiglijke vermogens. Niet alleen zetten de tastvermogens zich voort tot
in het artificiële verlengstuk, het tasten krijgt hier een soort visuele
functie, zonder dat tasten als een vorm van zien kan worden opgevat. Zo
blijken de zinnelijke vermogens met elkaar verknoopt maar niet tot elkaar
te herleiden. Voor sommige mensen is het geen onzinnige vraag om
bijvoorbeeld de kleur van letters of klanken te benoemen. Voor dat
fenomeen is zelfs een naam: synesthesie. Merleau-Ponty herinnert eraan
dat het volgens Cézanne mogelijk was om de geur van bomen te
schilderen, en dat er blinden zijn die zich door te tasten geur kunnen
voorstellen (2003: p. 48).

Zulke observaties zeggen iets over wat het is om ‘bij de dingen’ te
zijn. Hoewel het blijkbaar een toestand is waar we niet onderuit komen,
kunnen we ons meer of minder richten naar de dingen. Als we althans de
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geschiedenis van de Sneeuwman geloven, vraagt de aanvaarding van
deze waarheid volharding en een zekere geestelijke bereidheid, die
misschien iets waardevols moet opleveren. In elk geval wordt er een
moment pas op de plaats gemaakt. Even zijn er geen vervoerende
verlangens die de geest gevangen houden, even is er geen vervormend
denken. In de winter blijft veel hetzelfde: de omgeving verschiet niet van
kleur, de evergreens wisselen niet van gedaante, de sneeuw blijft nog een
tijd liggen.

Als we de balans opmaken van deze winterse vertelling, zien we een
andere benadering dan het zoeken naar wat beantwoordt aan het zich
eindeloos vernieuwend verlangen. De winterse geest maakt een project
van niet-denken. Dat is een project waarin wordt gebroken met illusies.
De wereld voldoet niet langer als een wereld die we denkend of kijkend
kunnen bedwingen. Er wordt afscheid genomen van de geest die de
wereld in voorstellingen dwingt en daar steeds op stuk loopt. In plaats
daarvan komt de voorstelling van een lichamelijkheid waarin we onszelf
niet langer tussen en tegenover de dingen weten, maar waarin we pas in
een zinnelijk contact met de dingen onszelf gewaar worden.

In deze wereld van de Sneeuwman valt op dat tegelijk alles nieuw
en hetzelfde is. Dezelfde wind waait in dezelfde barre plaats, zegt
Stevens. Maar de andere kant van de medaille is dat niets zich hier in zijn
algemeenheid kan presenteren. De wind is er slechts in het ruisen van een
enkel blad. Het zonlicht heeft de sneeuw op een tak nodig om een
eenmalig schijnsel te produceren. De sneeuw is nergens alleen maar
sneeuw, maar toont zich als de winterse dracht van de spar of in de
gedaante van een man. Zo is elke waarneming even uniek als de
volgende.

Het project heeft een nog onduidelijk resultaat. Brengt de leegte sereniteit
of een berustend lijden? Is de geest werkelijk een wintergedicht en een
vernielzuchtige man? In ieder geval lijkt in het experiment iets te zijn
weggenomen dat misschien in de weg zat. Het levert voor iemand met
een winterse geest of met ‘hart voor de winter’45 nieuwe sensaties op die
wel degelijk het karakter van bevrijding hebben. Is dat genoeg? De
ervaring van de diverse nietsen doet ijzig en nihilistisch aan. De ervaring
van bij-de-dingen zijn zorgt voor een levendig en intens contact, maar een
kenmerk van de winter is ook dat alles bevoren en verstard is. Bovendien
hebben we geconcludeerd dat aan het eind van de winter de hele cyclus
van verlangen en vertwijfeling, tegen wil en dank opnieuw een aanvang

                                                
45 In de vertaling van Rein Bloem: Stevens 1997: p. 21.
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neemt. Om het spoor van de zinnelijke openheid verder te verkennen,
spits ik dat onderwerp hierna toe op het kijken naar schilderijen.

Er is niets te zien
De Friese schilder Jopie Huisman zei eens het volgende over zijn eigen
werk:

‘Ik wil nog eens een keer een schilderijtje zo maken, dat ik haast
niet meer kan zien dat het geschilderd is, dat het er gewoon is, zo,
zonder meer. Iets heel eenvoudigs.’ (Kopland 1981: p. 131)

Ik vind deze uitspraak, genoteerd door de dichter Rutger Kopland,
interessant omdat Huisman hier een verlangen ter sprake brengt dat even
gewoon als verwonderlijk is. Waarom wil je eigenlijk schilderen wat je
voor je ziet, en dan ook nog precies zoáls je het voor je ziet? Huisman
schildert laarzen, een takkenbos, een rietkraag, een leeg vogelnest.
Waarom zijn tekeningen ontroeren, weet ik niet. En, zoals ook Kopland
opmerkt, als ik het wel zou weten, zouden ze waarschijnlijk niet meer
ontroeren. Het lijkt alsof het besef dat iets ontroert terwijl er niets valt aan
te wijzen, de ontroering alleen maar sterker maakt. Maar door er zo over
te praten wekken we de indruk dat we eerst een intellectueel proces
moest doormaken. Dat is helemaal niet zo - die ontroering is er gewoon.

De tekeningen van Huisman laten zien wat nog nooit is gezien, stelt
Kopland vast. Toch zijn het de gewoonste dingen die we aantreffen.
Nergens lijkt de schilder zichzelf aan de toeschouwer te willen opdringen.
De voorwerpen lijken er inderdaad gewoon te zijn, zonder meer. ‘De hand
van de schilder is nergens te zien, behalve in het spoor dat hij achterlaat’,
zegt Kopland. En dat is inderdaad het merkwaardige: de afgebeelde
voorwerpen maken de indruk dat ze daar zomaar liggen - de vergeten
pop, het verlaten vogelnest, de oude schoen. Iemand heeft ze daar
achtergelaten. Tegelijk is de hand van de schilder duidelijk aanwezig. Net
zoals de schrijver onmiddellijk herkenbaar is aan zijn stijl, zo heeft de
schilder nadrukkelijk zijn spoor achtergelaten. De verlaten taferelen zijn
onmiskenbaar het werk van Huisman. Volgens Kopland laat de schilder
zien wat wij niet zien: ‘Het spoor dat hij achterlaat bestaat uit de dingen
die wij niet zagen. Die toont hij, zoals een onderzoeker laat zien wat nog
nooit is gezien. Zoals die onderzoeker heeft hij een experiment gedaan,
om te laten zien dat wat hij dacht te zien niet waar was, gezichtsbedrog.
En zie, er is niets te zien. (Kopland 1981: p. 131)’
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Het raadsel blijft daarbij dat wat ons aldus versteld doet staan, het
gewoonste van het gewoonste is. Net als bij wetenschappelijke
ontdekkingen of uitvindingen wordt iets getoond waarvan we, als het
eenmaal is onthuld zeggen: dat we dát niet eerder hebben bedacht. Een
mooi schilderij roept een antwoord op, op een tot dan toe onbekende
vraag - door het antwoord, zo stelt Kopland vast. (Kopland 1981: p. 117)
Ook Merleau-Ponty heeft gewezen op het vraagkarakter dat in het spel is
bij het aanschouwen of creëren van schilderijen. De schilder ondervraagt
met zijn blik. De schilder moet wel toegeven, zegt Merleau-Ponty, dat de
dingen in hem overgaan. Als een onderzoeker verschaft de schilder zich,
in zijn geval via visuele berichten, toegang tot de ‘textuur van het Zijn’
(1996, p. 29) De blik van de schilder ‘ondervraagt’ de berg die hij schildert.

‘Maar wat vraagt hij hem precies? Hij vraagt hem de middelen te
ontsluiten, niets dan de zichtbare middelen, waardoor de berg een
berg wordt voor onze ogen. Licht, belichting, schaduwen,
weerspiegelingen, kleur, al deze objecten van onderzoek zijn niet
geheel en al werkelijk bestaande dingen: ze leiden, net als
fantomen, slechts een visueel bestaan. Voor het ongeoefende zien
bevinden ze zich op de drempel, gewoonlijk worden ze niet
gezien.’ (p. 30)

Het kenmerkende van fantomen is dat ze wel en niet bestaan. De schilder
verwijdert wat zich in het ongeoefende kijken aandient maar wat er nader
beschouwd helemaal niet is. In plaats daarvan toont hij dat wat er wél is,
een spookachtig bestaan leidt: het zijn de schaduwen en de lichtspeelsels
die de hand van de kapitein in de nachtwacht zijn realiteit verschaffen.
Om weer naar de sneeuwman te knipogen, het ‘niets’ wordt hier pas
zichtbaar als de hand van de schilder alles ‘wat er niet is’ verwijdert. Zo
ontstaat een beeld van de kunstenaar die, in plaats van nieuwe beelden
voor te stellen, de blik zuivert van alles wat overtollig of versluierend is.
Een dergelijke blik wordt gekenmerkt door ontvankelijkheid. In een al
eerder gememoreerd artikel over Lyotard verwijst Van de Vall46 naar deze
toestand als de ‘actieve leegte’ die kenmerkend is voor de blik van de
kunstenaar, maar die meer in het algemeen verwijst naar de
geestestoestand van wie iets maakt en daar helemaal in opgaat. ‘Het is
een openheid waarin gedachten zich kunnen voordoen, klanken zich
kunnen laten horen, vormen en kleuren zich kunnen tonen: een openheid
die voorwaarde is voor alle creativiteit.’ (Van de Vall 1995: p. 90)

                                                
46 Zie het eerste hoofdstuk, ‘Langzame kennis’.
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Deze houding contrasteert met de benadering die alles probeert te
begrijpen, vatten, conceptualiseren, maar daar uiteindelijk nooit in slaagt.
Van de Vall vestigt de aandacht op het kunstwerk als een concrete
aanwijsbare gedaante. Natuurlijk maakt het werk een gebaar, stelt ze in
navolging van Lyotard. Maar daarnaast is het een reëel bestaand object;
een schilderij bestaat uit verf, doek, uit krassen en streken. Net als
Merleau-Ponty stelt Van de Vall zich de vraag of in de ontmoeting van
onze zintuigen met al deze materiële entiteiten niet reeds een vorm van
begrijpen (mijn terminologie) plaatsvindt. ‘Zouden ook zintuiglijke en
motorische activiteiten een ‘zelfgevoel’ bezitten, dat een eerste, nog
onberedeneerde richting aangeeft - waar de volgende streek te zetten,
waar het oog op te richten, en hoe dat te doen?’ (Van de Vall 1995: p. 97)
Die gedachte komt ook volgens Van der Vall niet uit de lucht vallen. In de
analyse van Lyotard is het een eigenschap van het denken om ‘op het
gevoel te koersen’, om een gevoel van de eigen toestand te hebben en nog
zonder enige vorm van reflectie een richting te bepalen. Het denken
beschikt zogezegd over een ‘presentie bij zichzelf’ die het ‘een eerste, nog
onbepaalde ‘transcendentale prelogica’ geeft, een eerste nog open
aanwijzing in welke richting het moet zoeken.’ (p. 96) Een dergelijke
‘prelogica’ - als we hier in metaforische zin naar logica verwijzen - mogen
we volgens Van de Vall ook openhouden voor het ruiken, kijken, voelen,
aanraken dat in de omgang met bijvoorbeeld schilderijen zo’n grote rol
speelt.

Zo wordt een vorm van ‘intelligentie’ aan het lichaam toegestaan. De
handen van de schilder denken, net zoals misschien de voeten van de
voetballer. Van de Vall benadrukt dat dit begrijpen van het lichaam, hoe
impulsief ook, niet vanzelf komt. Het kunstwerk overvalt zowel de maker
als de toeschouwer. Er is in ieder schilderen, dichten, denken iets dat niet
op regels valt terug te voeren, maar dat simpelweg gebeurt. De
rationaliteit is niet toereikend om wat er gebeurt te bevatten. Maar dat wil
niet zeggen dat wat ontstaat willekeurig, toevallig of irrationeel is. Van de
Vall: ‘De vraag is echter of dat gebeuren los staat van wat de schilder of
schrijver eerder heeft geleerd en heeft gemaakt, of van wat de kijker of
lezer eerder heeft gezien of gelezen.’ (p. 98)

Merleau-Ponty wijst er op dat wat de schilder voorbrengt niet te
vergelijken is met een afbeelding van de werkelijkheid in zijn binnenste,
maar dat het zien wel degelijk formules volgt. Het moet zich in de dingen
voltrekken. Dat wil zeggen dat kleur, licht en diepte een ‘echo’ in het
lichaam teweeg brengen, doordat het lichaam ontvankelijk is voor hen.
Deze tot vlees geworden formule van hun aanwezigheid kan een nog
zichtbare schets oproepen ‘waarin elke andere blik de motieven terug zal
vinden die aan zijn onderzoek van de wereld ten grondslag liggen.’
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(Merleau-Ponty 1996: p. 25) Zo kunnen schilders doen wat we niet voor
mogelijk houden: door het allergewoonste te onthullen, iets laten
verschijnen dat de blik volkomen verrast. De geoefende blik confronteert
zichzelf en haar publiek. ‘Het oog als instrument dat zichzelf beweegt als
middel dat zelf zijn doelen vaststelt, is dat wat in beroering wordt
gebracht door een zekere botsing met de wereld en dat haar weer
doorgeeft aan het zichtbare via de door de hand nagetrokken sporen.’
(1996: p. 28)

In zulke rapportages herkennen we opnieuw de dubbelzinnigheden die
we zagen bij de Sneeuwman. Daar was sprake van een lichamelijk opgaan
in de dingen. Met de schilder lijkt iets soortgelijks aan de hand. De blik
dringt door in het spel van verhullen en onthullen dat onszelf en de
dingen tegenwoordig stelt. En zie - er is niets te zien: de schilder
verdwijnt en trekt op hetzelfde moment een uniek spoor. Wat verschijnt is
eigenaardig omdat het wel verstild of versteend lijkt. Plotseling voltrekt
het kunstwerk waar we steeds naar verlangden, maar wat we al
conceptualiserend niet konden voltrekken: het aldoor onrustige verlangen
houdt halt bij wat simpelweg genoeg is.

Besluit
Het is nu tijd om de lessen van het wintergedicht op een rijtje te zetten en,
en passant, enkele thema’s uit de voorgaande hoofdstukken in
herinnering te brengen. In de afgelopen hoofdstukken onderzochten we
verschillende situaties die te maken hadden met wat het is om jezelf te
zijn en jezelf uit te drukken. Daarbij ontdekten we regelmatig hoe
pogingen tot zelfbegrip vastliepen op gebrek aan bewijs en meer
algemeen op de tekortkomingen van een strategie die te veel gebaseerd is
op ontcijferen en blootleggen. De alternatieven die werden geboden
hadden telkens een element van loslaten in zich, van het creëren van een
‘actieve leegte’ waarin de ontvankelijkheid ontstond voor aspecten van
onszelf die op een andere manier niet tot bestaan konden komen.

Ook de geschiedenis van de sneeuwman tekent volgens mij zo’n
toestand van leegte. De persoon met de winterse geest lijkt zich bewust
van de ambiguïteiten waarin het wetende lichaam is opgenomen. Deze
wintergast brengt verslag uit van een ervaring van openheid die
misschien lijkt op die van de schilder. Hij aanvaardt dat hij (‘nothing
himself’) slechts bestaat voor zover zijn lichaam bij de dingen aanwezig is
en daarin wordt geactualiseerd. Zo is hij in staat om van alles waar te
nemen wat hij daarvóór niet zag, en dat nog het beste als een ‘niets dat is’
kon worden bestempeld.
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Dat klinkt inderdaad nogal ijzig en afwezig. Maar we constateerden
ook dat de hand van de schilder of de stijl van de schrijver onmiskenbaar
in het kunstwerk aanwezig is. Het is precies het geoefende oog dat de
ontroerende voorstelling weet te maken van het object dat, blijkbaar
ontdaan van alles wat overbodig is, precies verschijnt ‘zoals het daar ligt’.
Het verlangen dat de schilderijen van Huisman oproepen, heeft iets van
dezelfde dubbelzinnigheid als het gedicht over de sneeuwman. Deze
laatste lijkt voor een moment een ontvankelijkheid te creëren die zo
zuiver is dat hij als waarnemer schijnt te verdwijnen in wat hij waarneemt.
Aan de andere kant is juist in de voorstelling van het winterlandschap het
verlangen naar een blijvende, versteende ervaring indringend voelbaar.

De Sneeuwman is niet de enige die de behoefte voelt aan iets dat
bestendig is. Soms willen we zijn zoals de evergeen in Stevens’
winterlandschap, die zelfs bij vorst niet van kleur verschiet. We verlangen
naar een geestestoestand die niet bij elke wisseling van seizoenen ten
prooi valt aan twijfels. De sneeuwman in januari heeft even zo’n moment
gevonden, maar weet dat de lente al in aantocht is en de oude cyclus van
verlangen begint. Ook de schoenen en mesthopen van Huisman tonen iets
van dit verlangen. Zoals Kopland terecht opmerkt, laten zijn tekeningen
zien wat niet bestaat: iets dat blijft. Net als de Sneeuwman doen ze het
tegenovergestelde van wat we doorgaans met onze verlangende en
dwingende blik proberen te voltrekken. Voor een moment lijken ze een
sluier weg te halen voor onze ogen die willen vasthouden en verstenen -
‘zie je nu hoe dat wat je dacht te zien de dingen juist verborgen hield?’

Ook dit 'blijven' van het kunstwerk is wellicht maar een momentopname.
Maar als het zo is dat we altijd al bij-de-dingen zijn, dan wordt in deze
ontsluierende ervaring iets getoond dat hiervoor verborgen bleef. Dat
hebben we de afgelopen hoofdstukken vaker gezien. Begrip bleek niet los
te staan van allerlei relaties waarin we verwikkeld zijn. De verbluffende
werking van het schilderij zegt iets over de manier waarop mijn
zintuiglijke vermogens een interactie beginnen met het werk. Daarbij
word ik niet alleen, zoals Van de Vall benadrukt, conceptueel overvallen
door wat het kunstwerk te zeggen heeft, maar ook door de eigen ‘logica’
waarmee mijn blik in interactie treedt met de materialiteit van het werk. In
het vorige hoofdstuk zagen we hoe letters en de woorden een
geheimzinnige transformatie ondergaan doordat ze precies op het
moment van hun materiële verschijning deze materialiteit in zich
opnemen en overstijgen. Waarom zouden we een dergelijk vermogen niet
toestaan aan de krassen, strepen, verfsoorten en de geur van het doek?

Opnieuw verschijnen de thema’s van gebeurtenis en gebaar. Het
gebaar overstijgt op een vergelijkbare manier zijn zuivere
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lichamelijkheid. Een gebaar, zo zagen we bij herhaling, valt niet te
begrijpen als een transmissie van persoon naar persoon maar treedt pas in
zijn dubbele werking van teken en betekenis op het moment dat mijn
beweging zich ontplooit in de lichamelijke reactie van de ander. Ook
zagen we hoe gebaren soms een middenpositie duidelijk maken tussen
een handeling en een uitdrukking, waardoor spreken met het lichaam
nauw verband houdt met het ‘zijn’ van een lichaam. En we zagen
bovendien hoe de interpretatie van een gebaar niet kon worden gezien als
een ontvangst en ontcijfering van een boodschap van de ene door de
andere persoon, maar dat pas in dit gebarenspel de personen herkenbaar
naar voren komen. Dergelijke aspecten van gebaren vonden we terug in
verschillende processen waarin we iets nieuws vernemen: in het lezen van
een gedicht, in een liefdeservaring, in het schrijven. Een vergelijkbaar spel
van verwikkelingen zagen we in dit hoofdstuk in de lichamelijke reacties
op de materialiteit van wat zich voor ons lichaam aandient.

Nogmaals vragen we ons af: is dit ‘genoeg’ - verleent het zin om te weten
dat we aldus bij de dingen tegenwoordig zijn? In elk geval maken de
ervaringen die door de Sneeuwman en door Jopie Huisman worden
opgeroepen de indruk dat ze voor een moment lonend en in zichzelf
bevredigend zijn. Wat zulke getuigenissen nog het meest tekent, is het
gevoel dat een tweedeling is verdwenen die soms knelde en niet langer
bijdroeg aan begrip. Dat is de tweedeling die we graag aanbrengen van
enerzijds de wereld van verbeelding, tekens en taal en anderzijds dat
waar naar wordt verwezen: betekenissen, werkelijkheid, feiten. Zoals
Merleau-Ponty vaststelt, staat het woord ‘beeld’ van oudsher in een
kwaad daglicht, omdat men er ten onrechte van uitgaat dat een beeld een
dubbeling is, en dat het mentale beeld een soortgelijke kopie is van wat er
in werkelijkheid was. (Merleau-Ponty, 1996, p. 26) De analyse van de blik
van de schilder leerde dat het weinig verhelderend is om te spreken van
een beeld dat wel of niet 'verwijst' naar iets in de werkelijkheid. In het
verhaal over de sneeuwman maar ook in de verhalen uit eerdere
hoofdstukken kwam steeds iets naar voren van de moeizaamheid van
dergelijke tweedelingen. De werkelijkheid bleek tot in het hart de
gebarende lichamelijkheid van het beeld in zich te dragen. Voor de
Sneeuwman lijken geen beelden of dubbelingen meer te bestaan. Het
wintergedicht van Stevens bracht een context ter sprake waarin niet een
begrijpend ik tegenover een verschijnende en verdwijnende wereld wordt
gesteld.

In plaats daarvan wordt een oriëntatie voorgesteld waarin elk
contact de structuur van een relatie heeft. Een relatie is iets anders dan
een betrekking waarin ik dat waarmee ik in aanraking kom, identificeer
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en tot mijn eigen begrippen terugbreng. We zien dat het duidelijkst in
relaties tussen mensen. We kunnen ons niet voorstellen hoe we personen
met wie we banden onderhouden in de sfeer van liefde, familie,
vriendschap zouden moeten vervangen.

Martha Nussbaum wijst, zoals we zagen in het eerste hoofdstuk, op
de onherleidbaarheid en uniciteit van gevoelens die we ontwikkelen voor
anderen. Liefde kan niet worden teruggebracht tot een soort algemene
zijnstoestand die zich van tijd tot tijd van ons meester kan maken, stelde
Nussbaum. Zoals de zure smaak niet los van de citroensmaak kan
worden gedacht, zo kan er niet zoiets bestaan als een liefde die zich nu
eens voor deze en dan weer voor die persoon manifesteert. And for what
except for you, do I feel love? - zo begint Stevens zijn monumentale 'Notes
towards a supreme fiction'. Geen twee relaties zijn hetzelfde, en juist in
hun uniciteit en onvervangbaarheid lijken ze een waarde te openen die
verder niet te herleiden of vast te leggen is.

Ook Gadamer refereert aan iets dergelijks als hij stelt dat in de
relatie altijd iets overblijft dat zich aan elke objectivering onttrekt. De
echte ontmoeting met de ‘Du’ kenmerkt zich door een wederzijdsheid
waarin ik een persoon niet behandel als iemand die ik kan kennen, op wie
ik mijn mensenkennis toepas en tegenover wie ik zelfs kan beweren ík
ken jou beter dan jijzelf. In deze laatste kenschets zijn ervaring van en
begrip voor de ander reeds teruggebracht tot een reflexieve verhouding
tussen ik en jij waarin ik de ander voortdurend vergelijk en de maat neem
(Gadamer: 1990: p. 367). 47

In het vorige hoofdstuk zagen we al dat spreken steeds een
ontmoeting met het andere inhoudt, dat we eerst in deze ontmoeting met
de ander ook onszelf leren begrijpen. Dezelfde wederkerigheid is het
wezenskenmerk van deze Ik-Jij-relatie, die we volgens Gadamer niet
mogen verbreken door ons uit de wisselwerking te reflecteren. (1990: p.
366) Begrip is hier iets heel anders dan kennen, oplossen, doorgronden.
Als ik zulke begrippen hanteer, breng ik de ander terug tot een te
objectiveren waarde, een grootheid die ik de maat kan nemen en die ik

                                                
47 Zoals ook Smith (1997: p. 514 e.v.) benadrukt, bespreekt Gadamer de Ik-Jij-relatie niet
als fenomenologische excercitie maar als een analogie voor de relatie tussen de lezer en
een overgeleverde tekst. In deze context moeten we zijn opmerkingen over de relatie lezen:
als correcte en incorrecte vormen van hermeneutisch begrijpen. Ik en Jij staan net als de
tekst en zijn lezer niet op zichzelf maar horen de wereld en zijn taal toe. Deze aanspraak
gaat verder dan een erkenning van de rechten en de eigenheden van de ander. In eerste
instantie kan er geen sprake zijn van een Ik en Jij waarin deze onderlinge verbondenheid
niet gegeven is. Ieder individu vormt zichzelf in de toe-eigening van alles wat in taal,
gewoonten en instituties reeds gegeven is. Dit is volgens Smith een wezenlijk verschil met
de filosofie van Heidegger, voor wie het individu het dichtst bij zijn eigen authentieke
bestaan tegenover de dood komt als het, teruggetrokken uit het gepraat van de wereld,
luistert naar de roep van het zijn.
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zou kunnen vervangen. De relatie lijkt in deze zin aan zichzelf genoeg te
hebben. Niet ik als ‘mede-eigenaar’ van de relatie kan de waarde en het
verloop ervan bepalen, eerder is de relatie zelf het actieve centrum dat mij
meeneemt en waartegen mijn ik zich uitkristalliseert.

Hoe verhouden zulke observaties over de relatie zich tot de belevenissen
van The Snow Man? In elk geval wijzen ze op een aspect van mijn weten
dat vertrouwdheid en betrokkenheid vraagt. Gadamers ethische situering
van het verstaan en Nussbaums analyses van menselijke gevoelens laten -
net als de winterse geest - een verwevenheid zien die ik in mijn ambities
om mij onthecht en onafhankelijk te positioneren soms vergeet. De
metafoor van het gebaar geeft al aan dat in de uitwisseling van
lichaamstekens zich altijd iets aan mijn ordenende en beheersende
activiteit onttrekt: de ander bewoont mij, want ik draag zijn gebaar verder
in een continuüm dat geen begin en einde kent. Zoals een groet die niet
wordt beantwoord een merkwaardig gevoel van leegte kan bezorgen, zo
heeft deze verbondenheid het karakter van actie is reactie. (vgl. Smith 1997:
p. 516) Het gedicht over de sneeuwman leerde dat er een tijd is om niet te
denken. Dat betekent niet alleen dat het een slechte gewoonte is om aldoor
alles te overpeinzen, het doet ook recht aan die momenten van
ontvankelijkheid waarin we ontdekken dat wat zich in de ervaring
aandient, zich niet laat identificeren als dit of dat, maar als een manier om
met mensen of dingen in relatie te staan.

Ook kunstwerken lijken zich te onttrekken aan deze identificerende
activiteit. Het kunstwerk is aan ons gegeven en wordt ons tegelijk
onthouden, zo leerden we eerder van Gadamer. Doordat het altijd
betekenissen achterhoudt, ervaren we dat niet het zelf het actieve centrum
van betekenis is, maar dat wat in de ontmoeting naar voren komt en dit
zelf overstijgt. (vgl. Smith 1997: p. 517) Een dergelijke opschorting van het
zelf dat wil betekenen en objectiveren is een activiteit die kan helpen
vernieuwing te vinden. Als we in deze ontmoeting iets nieuws te weten
komen, dan is dit ‘weten’, om met Merleau-Ponty te spreken, eerder
gebaseerd op een fusie tussen mij en de wereld die zich in al mijn
vermogens doortrekt, dan op een onderscheid tussen mijzelf en de wereld
die ik in mij opneem. (Merleau-Ponty, 1974: p. 19)

De geest is werkelijk het grote gedicht van de winter, zo kunnen we
concluderen. Net als het kunstwerk is zij in staat om voor een moment in
contact te treden met iets dat blijft. Daarbij is sprake van vernietiging,
maar deze moeten we niet verwarren met het verwijderen van de schijn
ten gunste van de essentie. Eerder is een contact hersteld. Op het winterse
moment is de blik gezuiverd van alles wat een duizelingwekkende
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nabijheid in de weg stond. (vgl. Merleau-Ponty: 1974: p. 53) Even is er
geen sprake van representatie. De geest annex winterpoëzie trekt een
spoor van de onmiddellijke aanwezigheid van alles wat we normaal als
niet-menselijke objecten voor ons zien liggen. Dit moment duurt maar
even. Ook de ervaring van iets dat blijft, verlangt naar representatie,
opdat het blijft…

Maar blijven behoort niet tot de mogelijkheden. De winter heeft twee
gezichten: hij ontmantelt en vernieuwt, maar hij verlangt er ook naar om
wat hij zo aantreft te bevriezen en verstarren. Er is geen uitweg uit dit
dilemma; is het inderdaad Januarius - de god met het dubbele gezicht -
die als ‘the January sun’ in The Snow Man nog even om de hoek komt
kijken? De twee helften zijn onlosmakelijk. De geest van de winter zal op
vitale wijze, zoals een gedicht of een schilderij, keer op keer het
vertrouwde weer los moeten laten en opnieuw nabij brengen.

Wat is, om dit slotwoord af te sluiten, het gebaar van het verlangen dat
nabijheid zoekt? Net als elk verlangen wil het omhelzen en assimileren.
We openen de armen om het object van ons verlangen in te sluiten. We
buigen ons naar voren om het zo dicht te naderen dat we erin overgaan.
Maar dat laatste zal nooit helemaal lukken. Een verlangen blijft vitaal als
het zichzelf aanhoudend ververst. Het streeft niet naar de absorptie van
het verlangde door te identificeren, objectiveren en projecteren. Narcissus
buigt zich voorover naar zijn spiegelbeeld maar dit verdwijnt op het
moment dat hij ermee denkt te versmelten. Verlangen vraagt om een
steeds hernieuwde ontmoeting, een alsmaar herhaald naderen. Niet voor
niets kenmerkt het buigen van de gelovige die bidt bij de Klaagmuur of
de moskee zich door een herhaald bewegen in de richting die het
verlangen aanwijst.

Ook de dichter en de schilder naderen steeds opnieuw hun
onderwerp door de woorden of de beelden te vinden die nieuwe raadsels
aanbieden aan de geest die oplossingen voorstelt. Een geslaagd gedicht
geeft even het gevoel van blijven. Net als het gebaar lijkt het een
geheimzinnige eenheid met zichzelf op te voeren, ‘as of two emotions
becoming one’, zoals Wallace Stevens het ergens uitdrukt (Stevens, 1989,
p. 240). Maar laten we de les van de Rattenvanger uit het vorige
hoofdstuk niet vergeten, dat iedere fluit een toverfluit is. Niet alléén
schilder en dichter hebben toegang tot het magische vermogen. Elk
spreken, kijken, denken is in oorsprong gebaar en in staat om plotseling
te vinden wat genoeg is.
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