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Stellingen
behorend bij het proefschrift De verbeelding van betekenis

1.  De gedachte dat men een poetisch oeuvre kan doorgronden als
men de woorden analyseert die er het meest frequent in voorko-
men - deze gedachte werd uitgesproken door Baudelaire en dient
als uitgangspunt van vele interpretaties -, is uiterst naYef en gaat
eraan voorbij dat "hetzelfde" woord in een andere context een
"ander" woord wordt. (Friedrich, Die Struktur der modeme Lyrik,
1985;45)

2.  De recente ontwikkeling binnen het werk van deconstructivisten
als Johnson en Miller van interesse in politieke en ethische vraag-
stukken, die samenhangt met een reflectie op grenzen van lees-
baarheid van tekstualiteit en politieke realiteit, heeft wellicht mede
te maken met de ontdekking van de collaborerende artikelen van
Paul de Man. De vraag welke verantwoordelijkheid schrijver en
lezer hebben is in de discussie die op de ontdekking volgde op-
nieuw van belang geworden. (Johnson, A  worW Of difference,  1987),
en Miller, Ve,sions  of hgmalion,  1989)

3.  Aan de reeks van "madmen of Western modernity" (Rousseau,
Nietzsche en HOlderlin) die Derrida opsomt in zijn studie over De
Man, kunnen twee namen toegevoegd worden: die van Celan en
Achterberg, dichters die over de grens van waanzin heen zijn ge-
gaan. (Derrida, Mtmoires for Paul de Man, 1986;128)

4.   St;temann legt een te zwaar accent op de autonomistische tendens
in de literatuuropvatting van Gerrit Kouwenaar. De bewering dat
Kouwenaar, die het probleem van de limiet van de "page blanche"
signaleerde, de oplossing zoekt in concreetheid, zou aangevuld
kunnen worden met de uitspraak dat de mimetische poeticale
component in recente bundels van Kouwenaar een steeds belang-
rijker rol gaat spelen. (S8temann, Over poetica en poezie, 1985;47)



5.   De dichter/essayist Paul Rodenko werkte in de laatste jaren van
zijn leven aan een onvoltooid gebleven studie over experimentele
poezie in Nederland. De verdere uitwerking van deze aanzet tot
een geschiedenis van de Nederlandse lyriek van de negentiende en
twintigste  eeuw zou uitermate zinvol  zijn, ' omdat  zij  het
gestandaardiseerde concept van literatuurgeschiedenis als chro-
nologie zou doorbreken. (Rodenko, De experimentele explosie in
Nederland, 1977)

6.   De kenmerken van mystieke literatuur zoals Van de Watering die
schetst, gaan niet allemaal op voor de poezie van Lucebert. De
constatering dat de ervaring die het lyrisch subject beschrijft een
"ken-aspect" heeft, is niet van toepassing. De ontwikkeling van het
lyrisch subject in Apocrief bijvoorbeeld gaat in de richting van een
niet-weten. Dit verliezen van kennis gaat gepaard met een verlies
van identiteit. (Van de Watering, Met de ogen dicht, 1979;87)

7.   De aandacht die Anbeek in zijn Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur besteedt aan de dichter Nijhoff is onevenredig in verhou-
ding tot de plaats die Achterberg krijgt toebedeeld. Subjectieve
vooroordelen zijn in sterke mate in deze historische beschrijving
aanwezi&. (Anbeek, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
tussen 1885 en 1985, 1990)

8.   In de nalatenschap van de dichter Leopold werd een aantekening
gevonden die luidde: "0 rijkdom van het onvoltooide: De paradox
die in deze versregel is te lezen articuleert de paradox van een
regel uit een niet geschreven vers. Het is de taak van de lezer de
belofte van dit ongeschrevene onder woorden te brengen.

9. Positieve actie leidt helaas te vaak tot negatieve beeldvorming.

10.  Naarmate de toegekende tijd voor het schrijven van een dissertatie
korter en de publicatiedwang sterker worden, zal het vaker voor-
komen dat de onderzoeker promoveert op een bundeling van
eerder verschenen artikelen.

11. Een levenskunstenaar sterft een mooie dood.
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Woord vooraf

Dit is een boek over lezen, een onderzoeksverslag van lezen over
lezen. Het is ook een boek over poezie, een beschrijving van teksten
die zich achter deze naam verborgen houden. En vooral is het een
boek geworden over verbeelding, over de poging het niet noembare
voor te stellen, onder woorden te brengen en daarmee het geschrevene
te herzien. Met de woorden van Paul Celan was ik "op jacht naar en
op de vlucht voor betekenis".

Ik ben een aantal personen dank verschuldigd. Mijn promotor
prof. dr. J. Goedegebuure dank ik voor het vertrouwen en de grotevrijheid die hij me de afgelopen jaren gaf. Niet alleen tijdens mijn
studie aan de Rijksuniversiteit van Leiden, maar ook na mijn aanstel-
ling aan de Katholieke Universiteit Brabant heeft hij mij veel bijge-bracht en kansen geboden op de verschillende terreinen van onderzoek
en onderwijs. Dr. P.F. Schmitz van de vakgroep Algemene Literatuur-
wetenschap in Leiden zeg ik dank voor zijn kritische opmerkingen envoor het enthousiasme waarmee hij beelden van Celan voor mij uit-tekende. Ik wil ook Ton Naaijkens, werkzaam aan het Instituut voor
Vertaalwetenschap van de Universiteit van Amsterdam, bedanken voor
zijn nauwgezette aantekeningen bij de hoofdstukken over Celan.

Bovendien dank ik twee van mijn collega's die als lezers van het
eerste uur optraden: Hans van Driel voor het commentaar op hoofd-
stuk een tot en met vier en Helma van Lierop. En tot slot dank ik de
overige collega's van het werkverband Theorie en Geschiedenis van de
Litemtuur voor de stimulerende omgeving waarin ik heb mogenwerken.

Leiden/Tilburg, oktober 1986 - maart 1991

.



voor Ronald Knappers



DEEL 1

Visies op lezen

Het eerste deel van deze studie geldt als introductie. Na een afbake-
ning van de positie die ik als onderzoeker inneem, volgen een inlei-
ding op de grammatologie en de leesstrategiein van Jacques Derrida
en een uiteenzetting van leesopvattingen van de Amerikaanse litera-tuurcritici J. Hillis Miller en Paul de Man. Theoretische fundamen-ten en mogelijkheden van de praktijk van een deconstructieve tekst-
benadering worden aan de orcle gestel(L



HOOFDSTUK EEN

Theoretische perspectieven
binnen tekstintrinsieke
literatuurbeschouwing

Wie zich met literatuurwetenschap bezig houdt kan, evenals elke anderelezer, een goede criticus zijn, maar het komt zelden voor, dat hij hetbelevend begrijpen van de tekst kan scheiden van zijn theoretische preoccu-
paties. (H.A. Gomperts 1979;130)

1.   Standpuntbepaling
Na jarenlange deelname aan discussies over en de praktijkl van hetinterpreteren van literaire teksten, schrijft J.J. Oversteegen in 1982
Beperkingen, een betoog over theoretische2 modellen en de plaats van
het interpreteren binnen het literatuurwetenschappelijke discours.
Oversteegen houdt een pleidooi voor de hermeneutiek als systema-tische analyse en interpretatie van een literaire tekst, en keert zich
tegen kritisch-rationalistische uitgangsposities binnen de literatuur-
wetenschap. Tevens poogt hij vragen betreffende mogelijke theore-

(1)   Oversteegen was redacteur van het tijdschrift Med,jn (1962-1966) dat, in navolgingvan de New Critics in de Verenigde Staten, praktische interpretatieve studies boodvan afzonderlijke literaire werken en een poging deed de kloof tussen dag- enweekbladkritiek en universitaire literatuurbeschouwing te overbruggen.
(2) Theorie' wordt in eerste instantie opgevat als een systeem van concepten dat eenglobale verklaring geeft van een domein van kennis. In de idealistische flosofiewerd het begrip afgezet tegen 'praxis' of 'aesthesis'.
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tische concepten van deze wetenschap te beantwoorden. Deze vragen
komen vooral voort uit de bevinding dat het object van onderzoek, dat
wil zeggen het corpus van literaire teksten, niet eenduidig te definieren
valt op basis van theoretische criteria.

Oversteegen biedt een probleemanalyse en doet vervolgens een
voorstel voor een systematische benadering van literaire objecten uit-
gaande van het concept "literatuuropvatting". Deze opvatting over
literatuur wordt zowel door auteurs als lezers gehanteerd: "Een LO is
de beschrijving van de denkbeelden van een (groep) auteur(s) of een
(groep) lezer(s) omtrent aard en funktie van de literatuur, uitgebreid
met een beschrijving van de strategieen als deze een programmatisch
karakter hebben." (1982;66). Eenzelfde literatuuropvatting kan ten
grondslag liggen aan een literaire tekst, aan de kritiek die daar een

reactie op is, en aan de theorie die in sommige gevallen uit de kritiek
voortkomt, aldus Oversteegen, die deze stellingname als volgt onder
woorden brengt: "(...) een nieuwe literatuur leidt tot een nieuwe kri-

tiek, en een nieuwe kritiek kAn leiden - dat hangt van het soort kritiek
af - tot nieuwe wetenschappelijke theorie8n over literatuur." (1982;50).
De lijnen Eliot/Brooks/Maatje en Futuristische poezie/Russisch For-
malisme/Jakobsons theorie van de "poetic function" zijn voorbeelden
van verschillende stadia in de benadering van een literair werk waar-
aan eenzelfde literatuuropvatting ten grondslag ligt.

Opmerkelijk is dat Verdaasdonk, die in het literatuurwetenschap-
pelijk kader een empiristisch standpunt inneemt dat haaks staat op het
tekstgerichte standpunt van Oversteegen, een soortgelijke gedachte

postuleert. Vernieuwende literaire teksten eisen, zo meent hij, een her-
ziening van basisveronderstellingen van de literatuurbeschouwing:
"Men zou hieraan de konklusie kunnen verbinden dat de meest ingrij-
pende veranderingen die de literatuurbeschouwing ondergaat, nauw
samenhangen met veranderingen binnen de literatuur zelf." (1981;1).
Literatuurbeschouwing blijkt dus geen statisch gegeven, maar is voort-
durend in ontwikkeling, in relatie tot veranderingen binnen het lite-
raire veld.

Hier doet zich echter een problematisch aspect van de literatuur-

wetenschap voor. Als de opvattingen over objecten die aan de basis

van het onderzoek liggen veranderen, is er voor een onderzoeker
weinig houvast om te komen tot uitspraken met een algemene geldig-

heid, terwijl juist in een wetenschappelijk kader dergelijke uitspraken

geeist worden. Een theoretisch standaardmodel zoals dat bestaat bin-
nen de logisch-empiristische wetenschappelijke traditie, op basis waar-
van men systematische en objectieve beweringen en voorspellingen wil
doen en toetsbare hypothesen wil opstellen, is met een dergelijk aan
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veranderingen onderhevig onderzoeksveld niet haalbaar. Mooij spreektin dit verband over de plasticiteit van het onderzoeksobject en stelt:
"The characteristics of literary works are usually not precisely defi-nable. They leave room for divergent descriptions indeed. This multi-
plies, so to speak, the subject matter." (1979;131).

Het probleem van de veranderlijkheid van het onderzoeksobject,met andere woorden van de onmogelijkheid de vraag "wat is literatuur"
definitief te beantwoorden, hangt samen met een tweede probleem
waarmee de literatuurwetenschapper te maken heeft: dat van de be-
schrijving van literatuuropvattingen. De opvatting over literatuur wordt
als tekst geformuleerd en heeft daarmee geen eenduidig karakter.
Vooronderstelling bij deze opmerking is dat de taal die wij hanteren in
principe polyvalent is. Zolang men niet in staat is met eenduidige
linguistische formules, dat wil zeggen met een metataal, een literatuur-
opvatting te omschrijven, zal meerduidigheid van de beschrijving niet
vermeden kunnen worden. Gegeven hun talig karakter zullen er nooit
precieze en ondubbelzinnige definities van literatuuropvattingen be-reikt kunnen worden. Naast de veranderlijkheid van literatuuropvattin-gen vormt dus ook de meerduidigheid, die inherent is aan hun tekstu-
eel karakter, een belemmering voor het doen van toetsbare hypothe-
tische uitspraken. Een theorie volgens het standaardmodel is in litera-
tuurwetenschappelijk onderzoek dat zich richt op de relatie tussen
literatuuropvattingen en concrete literaire en beschouwelijke teksten,
dan ook in principe onmogelijk. Zij die dit model als het enig accep-tabele wetenschapsmodel aannemen, menen terecht dat tekstgericht
onderzoek niet theoretisch is.

Oversteegens conclusie met betrekking tot deze problematiek in
Beperkingen is te voorzichtig: "Allerlei theorieian dus, in de praktijk van
de literatuurwetenschapper, maar 'standaard-theorieen' niet of nauwe-
lijks. Wie dit type theorie de enig aanvaardbare vindt, zal dus zeggen:
er bestaat (nog) geen echte literatuurwetenschap." (1982;239). Zo'n
literatuurwetenschap zal nooit bestaan zolang zij zich bezighoudt met
(unieke) tekstuele literaire objecten en hun eigenschappen en vooron-
derstellingen. Zo'n literatuurwetenschap volgens een standaardmodel
zal zich alleen bezig kunnen houden met aspecten die nia de tekstuali-
teit en idiosyncrasie van de literaire objecten betreft; met empirisch
onderzoek naar marktmechanismen, kwaliteitstoekenning en receptie-
gedrag bijvoorbeeld.

Na de signalering van deze problemen waarmee de literatuur-
onderzoeker te kampen heeft, kan vastgesteld worden dat literatuur-
wetenschap op tenminste twee verschillende uitgangspunten gebaseerd
kan zijn. Uitgaande van de beperkte omschrijving van het begrip
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theorie als standaardtheorie, zullen alleen tekstextrinsieke feiten be-
treffende de literatuur als institutie (bepaald door sociaal gedrag)
onderzocht kunnen worden; uitgaande van een ruimere (ofwel minder
stringente) notie van theorie zal men zich bezig kunnen houden met
het begrOpen van specifieke eigenschappen en betekenissen van lite-
raire teksten, waarbij toetsbaarheid van de uitspraken die gedaan
worden niet, controleerbaarheid tot op zekere hoogte wel, mogelijk is.

De ruimere notie van een literatuurwetenschappelijke theorie im-
pliceert het toelaten van andere theoretische modellen en mogelijk-
heden dan alleen een standaardmodel. Oversteegen onderscheidt een

ordeningsmodel (bijvoorbeeld de genretheorie van Mautner), een be-
schrijvingsmodel (de narratologische theorie van Bal) en een zoeklicht-
model (de fictionaliteitstheorie van Maatje). Aan theorieen die duide-

lijk gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde literatuuropvatting
kent hij de status van zoeklichttheorie toe, een begrip dat hij baseert op
Lakatos en Koningsveld. Mooij (1979;130) spreekt niet over zoeklicht,
nnaar over "point-of-view" theorie, waarmee hij op eenzelfde functie van

de theorie wijst: zij ontwerpt een conceptueel "frame-work" op basis
waarvan het onderzoeksveld geexploreerd kan worden. Deze point-of-
view functie van een theorie dient onderscheiden te worden van een
andere functie namelijk die van "explanation". Het betreft in dit laatste
geval theoriean die specifieke claims leggen op specifieke objecten. Zij
doen directe beweringen, en stellen eventueel universele en statistische

wetten op.
Het model van een zoeklichttheorie zoals dat door Oversteegen

wordt voorgesteld, is geldig voor die literdtuurwetenschappelijke theo-
rieen, die de omlijning van het begrip literatuur en daarmee de bepa-
ling van de omvang van het literaire domein als doel stellen. De theo-

rie specificeert haar onderzoeksveld (beantwoordt de vraag "wat ir
literatuur"), dat wil zeggen: zij omkadert haar perceptiemogelijkheden.
Mooij wijst erop dat de point-of-view theorie voorziet in een conceptu-
ele constructie die bruikbaar is voor de beschrijving, analyse en het
begrip van literatuur en die suggereert wat gezocht wordt in plaats van
vast te stellen wat gevonden wordt.

De omschrijving die Oversteegen van een zoeklichttheorie geeft is
enigszins vaag. Aangezien er geen eenduidige en altijd geldende defini-
tie van het begrip literatuur bestaat, zal elke theorie die in de litera-

tuurwetenschap ontwikkeld wordt in principe de status van zoeklicht
hebben. Enerzijds stelt Oversteegen dat er vier theoriemodellen in

literatuurwetenschap gehanteerd worden, waarvan de standaardtheorie,
die het meest 'wetenschappelijk' is in de traditionele zin van het woord
het minst zuiver optreedt, omdat de toetsbaarheid altijd een probleem
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is: Anderzijds suggereert hij dat aan elke literatuurwetenschappelijke
theorie een zoeklichtfunctie verbonden is: al onze wetenschappelijke
uitspraken over literatuur zijn immers afhankelijk van een literatuur-
opvatting, van onze gedachten over wat literatuur eigenlijk Ls. Iedere
systematisering van een (aspect van een) literatuuropvatting is een
poging tot demarcatie van het domein. Een duidelijke uitspraak doet
Oversteegen naar mijn mening niet, omdat hij ervoor wil waken een
eigen soort theorie aan literatuurwetenschap toe te schrijven.

Van Buuren levert kritiek op Oversteegens model van zoeklicht-
theorie, omdat het teveel zou suggereren dat men op basis van obser-
vaties uitkomt bij de theorie, terwijl het eerder zo zou moeten zijn dat
men vanuit bepaalde hypothesen tot observaties komt. Er kan, zo
meent hij, een discrepantie gesignaleerd worden tussen de concepten
van zoeklichttheorie van Popper en Oversteegen:

Een eigenaardige consequentie van Oversteegens voorstel is dat hij de zoeklicht-
theorietn presenteert als het resultaat van een inductief proces. Die voorstelling
is in strijd met Poppers bedoeling en is in wezen paradoxaal: Popper gebruikte
het beeld van het zoeklicht immers om het deductieprincipe toe te lichten. Een
gevolg daarvan is dat aan het zoeklicht de belangrijkste functie wordt ontnomen
die zij volgens Popper heeft, namelijk exploratief te zijn. (1988;32).

Deze kritiek is niet helemaal terecht. Oversteegen beweert weliswaar
dat een nieuwe theorie voortkomt uit de fixatie van bepaalde gesyste-
matiseerde criteria van een literatuuropvatting - hij werkt in dit geval
inderdaad vanuit een specifieke opvatting toe naar een "algemene"

theorie4 - maar dit betekent niet dat de theorie geen exploratief karak-
ter heeft; op basis van de theorie wordt immers verder gezocht naar
de grenzen van het objectsdomein. In zijn betoog naar aanleiding van
de fictionaliteitstheorie van Maatje wordt dit duidelijk. Oversteegen
stelt een aantal stellingen en hypothesen op om vervolgens zijn obser-
vaties te omkaderen: om zijn lezing en beschrijving van een roman
waarin zich het probleem voordoet van fictionaliteit/referentialiteit te
sturen. Hier voert hij dus wel een deductieve redenering uit, want hij
beweegt zich vanuit algemene stellingen naar de bijzonderheid van de
roman van Pirsig.

(3) Oversteegens suggestie dat Isers theorie over het leesproces een standaard- of
verklaringsmodel heeft is naar mijn mening niet overtuigend, omdat Iser toegeeft
dat de 'Unbestimmtheitsstelle' nia als eenduidig feit onder woorden te brengen is.

(4) Oversteegen (1982;52-53).
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Op grond van een theorie die functioneert als zoeklicht kan men be-
slissingen nemen met betrekking tot de analyse, beschrijving en door-
denking van literatuur en literatuuropvattingen. Deze beslissingen,
gebaseerd op controleerbare argumentaties, zijn niet definitief, omdat
er bij voorbaat rekening wordt gehouden met de flexibiliteit van de
grenzen van het onderzoeksdomein. Het zoeklicht is over het alge-
meen vaag en niet-precies, geeft Mooij toe. De theoreticus streeft naar
nieuwe percepties; op basis van het begrijpen (en het geven van argu-
menten daarvoor) van (aspecten van) bepaalde objecten kunnen
nieuwe objecten gezocht worden:

Hoewel het door Oversteegen gepresenteerde model van zoeklicht-
theorie mijns inziens het meest aanvaardbare model is in het verband
van tekstintrinsieke literatuurbeschouwing, kent het een belangrijke
beperking. De aanname dat een definitie van het onderzoeksdomein
onmogelijk is, heeft consequenties met betrekking tot de observatie
van dat domein die noch door Oversteegen, Mooij of Van Buuren
worden overzien. Wanneer niet met zekerheid vastgesteld kan worden
waar de grenzen van het veld van onderzoek zich aftekenen, met
andere woorden: als niet met zekerheid te bepalen is wat literatuur is,
rijst de vraag wanneer en hoe de onderzoeker het corpus van onder-
zoek observeert: Wanneer bevindt hij zich binnen of juist op afstand
van het te bestuderen domein? Wanneer neemt hij de literatuur van
binnenuit waar en wanneer neemt hij een externe positie in? Dat de
aanhangers van het zoeklichtmodel deze onbeslisbaarheid over het
hoofd zien, hangt samen met het feit dat zij zich impliciet baseren op
een a pdori conceptie van literatuur, omdat zij al bij voorbaat veron-
derstellen dat literatuur als zodanig bestaat, ook al is zij niet precies te
definieren. Deze veronderstelling is vaak gerelateerd aan de gedachte

(5)  Ook hermeneutisch onderzoek kan leiden tot onverwachte bevindingen en vervol-
gens tot een aanpassing of aanscherping van onderzoeksvragen. De uitspraak van
Verdaasdonk (zie interview met Franssen (1990;151)) dat in dergelijk onderzoek
geen enkel feit zo hard is dat het het onderzoek kan doen mislukken is triviaal. De
hermeneutische onderzoeker, de lezer van de tekst, kan zijn leeservaring van te
voren nooit volledig voorspellen. Zoekend naar het oedipuscomplex in Hamlet zal
de hermeneuticus ook andere complexen in de tekst kunnen ontdekken dan alleen
deze ene die in zijn onderzoeksvraag voorondersteld werd.

(6) Mooij heeft gewezen op de bijzondere procedure van observeren binnen het tekst-
intrinsieke onderzoek: het gaat namelijk om lezen. Lezen is een vorm van "(scien-
tific or disciplinary) observation", hoewel zij geen uniform proces is aangezien
verschillende vormen van achtergrondkennis in werking gezet kunnen worden. Het
is echter juist dit proces van lezen dat veel meer haken en ogen heeft dan Mooij
suggereerde en dat daarmee de functie van zoeklicht van het conceptuele "frame-
work" problematiseert.
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dat er van een (intuitieve) esthetische respons sprake is als men een
literaire tekst benadert.7

De relatie tussen esthetische respons en theoretische (in dit geval

zoeklicht-) constructie is, zoals Paul de Man (1986;3-20) heeft aange-
toond, problematisch, wat tot uiting komt in het proces van lezen van
een tekst. Het lezen betreft niet zozeer een esthetische alswel een
linguistische ervaring, niet een intuitieve benadering van kunst alswel

een doordenking van de produktie en receptie van betekenis van een
tekst, aldus De Man.

Het proces van lezen is uitermate complex, wat blijkt uit de diver-
siteit van leesvoorstellen die naar aanleiding van bepaalde, als litera-
tuur beschouwde, teksten gegeven worden. De onderliggende assump-
tie van de meeste interpretaties dat de betekenis van een tekst begre-
pen kan worden, roept een aantal vragen op dat in het verlengde ligt
van de vraag "wat is literatuur", namelijk de vragen "wat b betekenis",
"wat Ls tekst", "hoe lezen wij" en "naar welke soort van kennis zijn wij
op zoek als wij lezen"?8 Het doordenken van deze vragen leidt al snel
tot twijfel aan de door de traditionele filologie geopperde mogelijkheid
dat dergelijke concepten gedefinieerd kunnen worden en dat een lite-
raire tekst ontsloten wordt door de commentaartekst. Een nadere
reflectie op het proces van lezen, de praktijk van het observeren van
een tekst, is van belang en dient aan het model van zoeklichttheorie
toegevoegd te worden.

Sdrensen (1987;172-177) heeft in verband met de bijzondere acti-
viteit van het observeren in literatuuronderzoek, gewezen op vier typen
van lezen, die voortkomen uit verschillen in doeleinden die lezers zich
stellen. Hij onderscheidt op de eerste plaats de gewone lezing, die geen
analyse behelst volgens een specifieke theorie. De lezer observeert de
tekst vanuit zijn eigen historische positie en voorkennis. Het tweede
type van lezen is de theoretische lezing. Het lezen is afhankelijk van een

(D  vgl. Sorensen (1987;170-171) die stelt dat het point-of-view type van theorie aan
literatuur een bepaald doel en, daarmee samenhangend, bepaalde intrinsieke ken-
merken toekent. Men baseert zich op een a priori concept van literatuur en schrijft
de demarcatie van het domein voor. Hier tegenover staat een ander type theorie
dat uitspraken doet over literatuur op basis van toetsbare hypothesen (beperkt tot
een specifieke groep van problemen) en daarbij dus niet uitgaat van een a priori
concept.

(8) De "wat is ..: vraag is de meest gestelde vraag in het Westerse denken.
Oversteegens 'wat is literatuuf vooronderstelt dat er zoiets als literatuur is, ook al
is de inhoud van dit concept niet precies onder woorden te brengen. Het is de
vanzelfsprekendheid die aan vragen van dit type vastzit, die ik, in navolging van
Derrida, ter discussie wil stellen.
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specifieke theorie en gericht op de interesses van de wetenschappelijke
gemeenschap. De lezer objectiveert zijn lectuur door hem op schrift te
stellen. (Sdrensen geeft als voorbeeld Jakobsons lezing van 'Les Chats'
van Baudelaire.)

Het derde type lezen is de theorie-georitnteerde lezing. Deze be-
vindt zich tussen de twee eerst genoemde typen in, omdat zij gebruik
maakt van theoretische termen zonder zich aan een specifieke theorie
te verbinden. Het betreft subjectieve lezingen die uitgevoerd worden
binnen de literatuurkritiek en die niet systematisch zijn. Het vierde
type lezen tenslotte is de hypothethche lezing die het lezen zelf opvat
als conceptuele notie en zich bezighoudt met de manieren waarop de
betekenis van een tekst opereert. (Sorensen geeft de semiotiek van
Riffaterre als voorbeeld).

Dit voorstel van Sorensen maakt duidelijk dat het proces van ob-
servatie binnen tekstintrinsiek onderzoek niet altijd eenzelfde metho-
dologische status heeft. Tegelijkertijd wekt het de suggestie dat de
verschillende leestypen - ik zou liever spreken van leeshoudingen - los
van elkaar staan, terwijl zij naar mijn mening in de leespraktijk nauwe-
lijks van elkaar te scheiden zijn.

De vraag die aanleiding is voor mijn onderzoek is een vraag die zich
voordoet op het terrein van twintigste-eeuwse poezie en die door mij
wordt toegespitst op het werk van twee dichters uit verschillende na-
tionale culturen: Genit Achterberg (1905-1962) en Paul Celan (1920-
1970). Hoe kunnen deze gedichten gelezen worden en welke relatie is
er tussen de geconstrueerde betekenis en de leesopvatting waarvan de
lezer uitgaat?

Deze twintigste-eeuwse, vaak als modernistisch gekarakteriseerde,
gedichten hebben een aantal bijzondere kenmerken zoals geslotenheid
(on/leesbaarheid), inconsistenties in thematiek, en nadruk op taal mid-
dels nieuwvormingen, absolute metaforiek, het invoegen van betekenis-
loze klanken, en een destructie van grammaticale conventies. Derge-lijke tekstuele eigenschappen zijn niet in 66n vastliggend en eenduidig
begrip te vatten, getuige de vele verschillende interpretaties van en
commentaren op deze lyriek. Het ene betekenisvoorstel blijkt weer-
legd, maar ook aangevuld te kunnen worden door het andere.

Het beargumenteren van de betekenistoekenning aan deze verzen
blijkt een gecompliceerde handeling. Dit heeft te maken met het feit
dat verschillende interpretatoren een uiteenlopend beeld geven van de
tekst die gelezen wordt en moeite hebben met een toepassing van het
door hen aangenomen conceptuele "frame-work". Het modernistische
poatische object blijkt op diverse wijzen beschreven te kunnen worden
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en stelt daarmee zichzelf ter discussie. Anders gezegd: de vraag "wat is
een modernistisch gedicht?" levert geen eenduidige antwoorden op en
bemoeilijkt de beargumentatie van een betekenisvoorstel.

Modemisme wordt gebruikt als periode- en stromingsconcept. De
notie schrijft specifieke kenmerken toe aan teksten die zich in een min
of meer duidelijk afgebakend tijdsveld voordoen. Fokkema en Ibsch

(1984) reserveren de term voor prozateksten die aan het begin van de
twintigste eeuw geschreven werden. Friedrich past de term toe op
poezie vanaf 1850 tot ongeveer het midden van de twintigste eeuw. In
zijn standaardwerk Die Struktur der modemen Lyrik karakteriseert hij
deze poezie als "entpoetisierte Poesie". Als kenmerken stelt hij voor:
de "Entpers8nlichung" van de lyrische stem, de intensieve repetitie van
thema's, de lege idealiteit die tegelijkertijd afgrond en transcendentie
omvat, en de nadruk die wordt gelegd op de "Sprachmagie":

De meest invloedrijke Nederlandse poezie-historicus Sotemann
sluit zich aan bij Friedrich, waarbij hij aantekent dat de modernistische
poetica niet een gesloten, op oorzakelijke en logische gronden geba-
seerd, retorisch en poetisch systeem is, maar een complex waarin ten-
minste twee poeticale tendensen te onderscheiden zijn: een zuivere,
door Franse symbolisten als Baudelaire, Mallarm6 en Val6ry verde-
digde poetica, en een onzuivere, meer op expressiviteit gerichte poeti-
ca waarvoor Walt Whitman representatief zou zijn.10 Paul Rodenko,
die zijn studie over modernistische poezie helaas niet heeft kunnen
voltooien, stelt dat de moderne poezie begon in 1916 met de belang-
rijke Dada-manifestaties in Zurich, maar voorbereid was in het werk
van achttiende- en negentiende-eeuwse dichters als Holderlin, Novalis,
Blake en Coleridge.11 Hij karakteriseert als paradox van deze poezie
het gegeven "dat de toenemende aandacht voor het beeld uiteindelijk
resulteert in een onaanschouweli)ke poetische ruimte". (1956;87).

Steiner (1977;12-35) spreekt in verband   met de poezie vanaf
Baudelaire over een crisis in de dichtkunst, die resulteert in een stilval-
len van de taal, en over het gevoel van wanhoop dat een dichter heeft,
nadat hij zich realiseert hoeveel beperkter de taal dan de muziek is.

(9) Friedrich (198592) verzamelde een aantal trefwoorden waarmee deze poezie in de
literatuurbeschouwing wordt aangeduid: "Desorientierung; Aufllisung des Gelau-
figen; eingebusste Ordnung; Inkoharenz; Fragmentarismus; Umkehrbarkeit;
Reihungsstil; entpoetisierte Poesie; Zerstarungsblitze; schneidende Bilder; brutale
Plotzlichkeit; dislozieren; astigmatische Sehweise; Verfremdung".

(10) S6temann (1985;77-94) stelt als Nederlandse vertegenwoordigers van beide posities
onder andere de dichters Kouwenaar en Polet voor.

(11) Rodenko (1977), (1978) en (1956).
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Woorden worden gehanteerd als persoonlijke aanduiding, waartoe de
gewone lezer nauwelijks nog toegang heeft. De dichter laat een duide-
lijke vaststelling van identiteit in het midden. Dit laatste geldt overi-
gens ook al voor Holderlin, de "voorloper van de moderne geest",aldus Steiner.

In zijn oratie benadrukt Van den Akker als modernistische aspec-ten in het werk van de dichter Leopold: twijfel, gebrek aan vertrouwen
in de mogelijkheid een volledige wereld te beschrijven, fragmentaris-
me, zelfreflectie, poeticale metaforiek en polyinterpretabiliteit.12
Bovendien typeert hij deze gedichten die aan het einde van de negen-
tiende eeuw geschreven werden, als verzen waarin taal de rol van de
metafysica heeft overgenomen. Van den Akker neemt als ankerpuntvan het modernisme in de Nederlandse poezie de periode na het op-treden van de Tachtigers, en verwerpt de naam "symbolisme" als scha-
kel tussen de romantiek van Kloos en de poezie uit het interbellum.

Er bestaan dus uiteenlopende opvattingen, niet alleen over wat
modernistische teksten zijn, maar ook over de periode waaraan zij
verbonden moeten worden.13 Ik stel voor modernistische gedichten te
omschrijven als teksten die, los van een specifieke tijdsafbakening,
vanwege hun syntactische en semantische complexiteit, betekenisgevinguitstellen en dit binnen de eigen context onder woorden brengen. For-
mele en existentiele aspecten typeren deze poezie. Celans cryptische -
identiteit op losse schroeven zettende - uitspraak "Ich bin Du wenn Ich
Ich bin" en Achterbergs formulering "word ik van u gesneden en besta"
zijn voorbeelden van markeringen van de betekenisbreuk, die inherent
lijkt te zijn aan modernistische poitzie en die varianten vindt in uit-
spraken  als  "Je  est un autre"  en  "un pr&sent n 'existe pas" van respectie-
velijk Rimbaud en Mallarmt. Een dubbelzinnige gespletenheid van hetpoatisch subject lijkt aan de basis te liggen van de moeilijkheden die
een lezer te wachten staan bij interpretatie van het gedicht. De dich-
terlijke stem wist zijn sporen uit en de lezer ziet zich geconfronteerd
met de rol van betekenisgever.

(12) Van den Akker (1988;21). Opmerkelijk is dat Van den Akker in zijn conclusie dat
modernisme ali poetica te veel wordt toegespitst op proza, tenvijl voorbij gegaan
wordt aan poezie die als symbolistisch getypeerd wordt, niet verwijst naar Friedrichs
standaardwerk.

(13) Een heel ruime tijdsbepaling wordt gepresenteerd door Eagleton (1990;368) diestelt dat modernisme aanvangt op het moment waarop het cognitieve, ethisch-
politieke en esthetische uit elkaar drijven. Het is het moment waarop kunst auto-
noom wordt. Een consequentie hiervan is dat kunst, losgekoppeld van een specifiek
publiek en specifieke (bijvoorbeeld sociaal-religieuze) functies, verzwolgen wordt
door massa-produktie.
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Oversteegen voert in Beperkingen een interpretatie uit van het fameuze
expressionistische vers 'Vlam' van Marsman. Hij noemt daaraan voor-
afgaand drie vooronderstellingen die in de interpretatieve richtingen
van literatuurbeschouwing dominant zouden zijn: poezie neemt een
primaire plaats in; zij heeft een totaalbetekenis en een cognitief karak-
ter. Oversteegen postuleert dat aan deze drie vooronderstellingen de
symbolistische literatuuropvatting ten grondslag ligt: "De drie boven-

genoemde vooronderstellingen van de (meeste) interpretatieven, vor-
men bij elkaar de pit van het Symbolisme, vooral van de metafysische
tak daarvan." (1982;177). Het symbolistische literatuurconcept is db
literatuuropvatting die twintigste-eeuwse, op coherentie en cognitie ge-
richte, interpretatieopvattingen bepaalt.

Na een uitgebreide systematische analyse van semantische en syn-
tactische gegevens en een voorstel tot twee betekenisbepalingen van
het gedicht, expliciteert Oversteegen de uitgangspunten waarop zijn le-
zing gebaseerd was. Deze uitgangspunten zijn representatief voor veel
academische interpretatoren van dit moment. Ik citeer Oversteegen:

Onze waarnemingen bleken (...) in het kader te staan van een aantal vooron-
derstellingen, waarvan de belangrijkste zijn: 1. die omtrent de volledige koheren-
tie van (poaache) teksten; 2. die over de omzetting van klankverschijnselen in
semantische waarden; 3. die over het primaat van het normale taalgebruik,
behalve wanneer de LO een andere houding specifieert; 4. die over tekstapper-

ceptie in het algemeen (relatie struktuur-lineaire opbouw, doorwerking van de
typografie als begingegeven); 5. die over 'ikoniciteit'; 6. die over de funktie van
de titel; 7. die over het idiolekt van de dichter; 8. die omtrent voorkennis (bij-
voorbeeld van topoi) bij de lezer. (1982;197).

Wat opvalt aan deze uiteenzetting is dat met name de drie eerste pro-
posities die Oversteegen voorstelt als explicaties van zijn interpretatie-
opvatting, juist stellingen zijn die niet zondermeer hoeven aan te
sluiten op hermetische modernistische lyriek met eigenschappen die ik
hierboven bij monde van verschillende woordvoerders aanstipte. De
meeste lezers gaan uit van de coherentie- en cognitie-conventies, maar
het lijkt erop dat juist modernistische verzen ook aanleiding geven tot
een niet op samenhang en niet op universele waarde gerichte opstel-
ling van de lezer.

Een niet op coherentie, niet op de 66n-op-66n verhouding tussen
klank en semantische waarde, en niet op het primaat van het normale
taalgebruik gerichte interpretatieve benadering, zal een ander beeld op
kunnen leveren van modernistische poetische teksten, andere mogelijk-
heden bieden met betrekking tot de argumentatie van de betekenis-
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toekenning en wellicht een ander inzicht bieden in de literatuurcon-
cepties die aan de potzie ten grondslag liggen. Zo'n leeswijze geba-
seerd op de 'tegendraadse' vooronderstelling dat de relatie tussen
klank en inhoud, of betekenaar en betekenis, niet een den op 66n
relatie is, met als consequentie dat het interpretatieve streven naar
coherentie zinloos is, is te vinden in literatuurkritiek die zich baseert
op teksten van de Franse filosoof Jacques Derrida. Deze, als decon-
structief te beschouwen, kritiek kan gekarakteriseerd worden als een
poging te tonen hoe uitdrukkingen in de tekst (betekenaren) gerela-teerd zijn aan op controversi8le wijze betekenende elementen, die de
tekst in de marge heeft geschoven. Getracht wordt deze marginale
elementen op te pakken en te analyseren wat er verloren raakt als de
tekst gelezen wordt op traditionele wijze: als coherent (Oversteegens
proposities 1 en 2), representatief (propositie 3 en 4) of bijvoorbeeld
intentioneel (propositie 7).

Een deconstructieve lectuur kent een andere leesbaarheid toe aan
die elementen die bij een conventionele benadering vaak over hethoofd worden gezien: disjuncties, incoherenties, contradicties etc. De
aandacht gaat uit naar het schrijven als zodanig: naar het commentaar
dat een tekst levert op haar eigen produktie. Interpretatie wordt in dit
kader beschouwd als 'verhalende' activiteit14 en als aantasting van het
traditionele onderscheid tussen mimesis en verbeelding. Alles wat de
tekst zegt over zichzelf kan opgevat worden als een allegorie over het
leesproces, waarin elke autoriteit met betrekking tot dat lezen of tot
de metalinguistische status wordt herzien.

Na deze bepaling van positie ben ik toe aan een precisering van de
vraag die ten grondslag ligt aan mijn betoog. Kan de complexiteit van
modernistische poetische teksten die gerelateerd is aan hermetisme,
absolutisme van beeldspraak en bijvoorbeeld het niet-conventioneel
hanteren van de grammatica, betekenis krijgen vanuit een deconstruc-
tieve leesattitude; en hebben de literatuuropvattingen van modernis-
tische dichters en het literatuurkritisch standpunt van deconstructivis-
me aanknopingspunten? Is er een verband tussen de "Ichspaltung" die
in de poezie is te lezen en de ironische (waarheid ontkennende) conse-
quenties van een deconstructieve literatuurkritiek?

Ik beperk mij, zoals gezegd, tot het lezen van teksten van twee
dichters: Gerrit Achterberg en Paul Celan. Tussen de oeuvres van
beiden zijn verschillen, maar ook enkele overeenkomsten waar te

(14) Interpretatie als "fiction-making activity". Johnson (1985;74).
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nemen.15 Samen stellen zij een groot aantal po8tische en poeticale
problemen aan de orde, zoals die zich met betrekking tot twintigste-
eeuwse lyriek kunnen voordoen. Samen werpen zij vragen op waarmee
elke lezer van poezie zich geconfronteerd ziet.

Verschillende deconstructieve leesconcepties, van Derrida, De
Man en Miller zal ik bespreken. Deze concepten zouden beschouwd
kunnen worden als "theorie" en in zekere zin inpasbaar zijn in het
kader van het door Oversteegen voorgestelde zoeklichtmodel, met de
belangrijke aantekening dat zij niet pogen te specificeren wat literatuur
(betekenis en tekst) is, maar juist beginnen vanuit een ter-discussie-
stellen van het aanwezigheids-ideaal, van de oppositie literair/niet-
literair (analoog aan verbeelding/mimesis, fictie/werkelijkheid, enzo-
voort). De drie genoemde theoretici hebben nooit de pretentie dat hun

beslissingen definitief zijn, want zij zetten vraagtekens bij een episte-
mologische consistentie als zodanig. Omdat theoretische implicaties
expliciet in twijfel worden getrokken is het verduidelijkend om over
deconstructie als leeshouding of -strategie te spreken, zonder dat daar-

bij aan een fundamentele reflectie voorbij moet worden gegaan. We
zouden ook kunnen zeggen dat deconstructie zich ophoudt in een tus-
sengebied van theorie en praktijk.16 Terugschakelend naar de vier
typen van lezen die Sorensen presenteerde, betekent dit dat het decon-
structieve lezen zich bevindt tussen de 'theorie-georienteerde lezing' en
de 'hypothetische lezing' in. Het gaat zowel om de vraag hoe betekenis
in een tekst wordt geeffectueerd, als om een poging theoretische uit-
gangspunten te verleggen. Deconstructie bevindt zich in de literaire
kritiek, maar ontwerpt ook conceptuele constructies met betrekking tot
het leesproces.

Oversteegen suggereert dat er samenhang bestaat tussen objecten
van onderzoek: de poezie, de kritiek en de theorie. Hij constateert dat
aan de basis van de literatuuropvattingen van Eliot - Brooks - Maatje

(15) Zie bijvoorbeeld De Nil (1984;39) waarin thematische overeenkomsten tussen beide
oeuvres worden beschreven. Als belangrijkste overeenkomst signaleert zij een
existentiele thematiek van leven en dood: '(...) enerzijds wordt de ziel van een over-
ledene gesitueerd in een voor levenden onkenbaar gebied, anderzijds wordt de
mogelijkheid van een kortstondig en sterk gevoelsgeladen contact met dit gebied
opengelaten.' De Boer (1984;537) bespreekt beide dichters in het kader van de
antropologische veronderstelling dat in de dichtkunst iets te leren valt over het
leven: '(...) het dichtwerk is een metafoor van het levenswerk."

(16) Empiristen (tegenstanders van tekstintrinsieke literatuurbeschouwing) en decon-
structivisten (radicalisten op dit terrein) hanteren in zekere zin eenzelfde veiwijt ten
aanzien van traditionele hermeneutici: dezen zouden er te naTef van uitgaan dat er
een theorie bestaat op basis waarvan betekenis aan een literaire tekst kan worden
toegekend. Vgl. Verdaasdonk en Van Rees (1977).
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een autonomisme-begrip ligt, terwijl Futuristen - Russisch Formalisten
- Jakobson verbonden worden door eenzelfde standpunt ten aanzien
van de 'foregrounding' van de tekst. Aan de relatie modernistische
lyriek - deconstructie kan naar mijn mening een overeenkomstig stand-
punt ten grondslag liggen met betrekking tot de onnoembaarheid van
taal .ofwel het niet-identiek zijn van betekenaar en betekenis. Een
vraag die in aansluiting hierop gesteld kan worden is in hoeverre de
symbolistische poetica, die volgens Oversteegen gerelateerd is aan opcoherentie en cognitie-principes gebaseerde interpretatieopvattingen,door deconstructivisten terzijde wordt geschoven. Aan het slot van
mijn lezing van poezie van Achterberg en Celan zal het wellicht moge-lijk zijn hierover uitspraken te doen.

Voorafgaand aan de bespreking van deconstructieve leesconceptiesstel ik kort enkele (hermeneutische en structuralistische) literatuur-
kritische posities aan de orde, die deels verband houden met de lees-
conceptie van Derrida.17 Ik presenteer deze standpunten als referen-
tiepunt; zij vertegenwoordigen traditionele leesopvattingen die over-
eenkomsten vertonen met die van Oversteegen, in die zin dat ook zijvoornamelijk op coherentie, 'normaal' taalgebruik en een bijzondere
kennisoverdracht gericht zijn, terwijl Derrida aan de houdbaarheid van
dergelijke noties twijfelt. Anderzijds dragen deze standpunten ook
vernieuwende elementen in zich die Derrida zal doordenken en radica-
liseren. Later in mijn betoog zullen hermeneutische en structuralis-
tische redeneringen terugkeren bij monde van constructieve lezers, die
ik in verband met teksten van Achterberg en Celan aan het woord laat.

2.  Schets van hermeneutische en structuralistische
posities

Hermeneutiek begint bij de activiteit van het interpreteren van eentekst met als doel de betekenis ervan te begrijpen. De bestudering van
betekenis van literaire teksten speelt een rol sinds de Oudheid, maar is
complexer geworden naarmate men de consensus verloor over wat
literatuur inhield en men het romantisch idee verwierp dat de schrijver
als creatief subject een eigen particuliere betekenis in de tekst ver-
werkt die vervolgens door een interpretator ontcijferd wordt.

(17 Niet voor niets wordt Derrida gekarakteriseerd als "post-structuralist" (bijvoorbeeld
Berman 1988) t erwij 1 Leitch (1982) zich afvraagt of hij hem in het kader van de
hermeneutiek kan plaatsen.
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In de loop van de twintigste eeuw zijn standpunten ten aanzien
van het begrijpen van een literaire tekst ontwikkeld die haaks op
elkaar staan. Betekenis wordt bijvoorbeeld gerelateerd aan de auteurs-
intentie (Hirsch 1967) terwijl anderen benadrukken dat "de auteur
dood is" (Barthes 1977); betekenis wordt gekoppeld aan historische
receptie (Jauss 1970) maar ook aan een tijdloos moment (Wimsatt
1966); betekenis wordt opgemaakt uit de narratieve structuur van de
tekst (Stanzel 1964) of uit het referentiekader van een lezer (Gadamer
1960). Deze verschillende opvattingen verzetten zich over het alge-
meen tegen betekenisargumentaties die gebaseerd zijn op intuitie en
creativiteit. Men streeft er naar zo systematisch mogelijk te analyseren
en argumenteren.

18

Het is mogelijk ondanks de vele uiteenlopende hermeneutische
visies, relaties aan te geven tussen punten in het hermeneutisch veld.
De lijn Schleiermacher/Dilthey/Gadamer wordt onder andere aange-
geven door Hirsch: "Within this line of general hermeneutics stemming
from Schleiermacher can be found Boeckh, Dilthey, Heidegger, and
Gadamer in a direct, unbroken lineage." (1976;17):9 Ik geef een korte
schets van deze drie visies.

De basis van de moderne hermeneutiek werd gelegd door
Schleiermacher. Hij heeft uiteengezet dat het begrijpen van een tekst
zich zowel afspeelt in de taal, als in het subjectieve bewustzijn dat die
taal hanteert. Cruciaal in zijn hermeneutiek zijn de opvattingen over
de hermeneutische cirkel (het deel uit het geheel en het geheel uit de
delen begrijpen); de reconstructie van de tekst door de lezer; en het
overtreffend begrijpen van de auteur (de lezer begrijpt de auteur beter
dan deze zichzelf heeft begrepen). Deze laatste opvatting hoort duide-
lijk thuis in het metafysisch concept van de geniale kunstenaar uit de
romantiek, want hij impliceert dat het scheppen van een kunstwerk on-
bewust gebeurt. De interpretator moet dit onbewuste expliciet maken
en aangeven welke vooronderstellingen het werk mogelijk maakten.

De idee8n van Schleiermacher staan tegenwoordig opnieuw in de
belangstelling, wat te maken heeft met een algemene herwaardering
van concepten uit romantische literatuuropvattingen.20 Zo zoekt Frank
(1979) het antwoord op de vraag "was heisst einen Text verstehen?" in

(18) Een directe affirmatie van een intuRief aspect binnen de interpretatieve activiteit is
te vinden in Staiger (1967). Een indirecte erkenning van de rol die de inturtie speelt
bij het interpreteren, is in veel meer visies aan de orde.

(19) Zie ook Greisch (1977), Wijzenbroek (198D en Van Buuren (1988).
GO) Vgl. Goedegebuure (1987a) en Amerikaanse studies als: De Man (1984) en

Johnston (1990).
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de uitwerking van Schleiermachers begrip "Stil: Stijl is de manier
waarop een schrijver in het taalmateriaal een eigen idiosyncratische
betekenis tot uitdrukking brengt. Frank stelt een door Schleiermacher
gesignaleerd probleem opnieuw aan de orde; hij doordenkt de discre-
pantie tussen de tekst als enerzijds een algemeen en anderzijds een
individueel gegeven. Verschillende interpretatieve houdingen sluiten op
deze tweedeling aan. De grammaticale interpretatie biedt met behulp
van conventies een algemene en vastgestelde betekenis; terwijl de
psychologische interpretatie de betekenis als individualiteit probeert te
begrijpen.

Een tweede stap in de ontwikkeling van de hermeneutiek werd
gezet door Dilthey die, beinvloed door de Duitse traditie van histori-
cisme en positivisme, het begrippenpaar "erklaren-verstehen" intro-
duceerde en daarmee een scheiding accentueerde tussen natuur- en
geesteswetenschappen. De natuurwetenschap zou feiten observeren en
classificeren volgens wetten, waarbij een poging gedaan werd ze te ver-
klaren (een antwoord te geven op de vraag: "Wat zijn de feiten?"). De
geesteswetenschap zou geen feiten, maar unieke objecten in een be-
paalde context registreren en vervolgens trachten deze te begrijpen
(een antwoord te geven op de vraag: "Wat betekenen de verschijn-
selen?"). Omdat aan unieke objecten geen universele wetten ten grond-
slag kunnen liggen, omdat de objecten van de geesteswetenschappen in
principe niet-herhaalbaar zijn, vragen zij om een eigen wetenschap-
pelijke methode. Dilthey benadrukt in dit verband het probleem van
het historisch bewustzijn. Unieke objecten zijn tijd- en context-gebon-
den, en om hen te begrijpen moet men zijn eigen plaats in de geschie-
denis begrijpen.

Gadamer heeft in Wahrheit und Methode dit concept van het his-
torisch bewustzijn nader uitgewerkt en getracht een formulering te
vinden voor de paradoxale spanning tussen de historische aard van de
interpretatie en het esthetisch karakter van de literaire tekst. Hij
betoogt dat het begrijpen van een tekst onder andere bepaald wordt
door de werking van de tekst in de geschiedenis ("Wirkungsgeschich-
te") en door de historische distantie van de interpretator. De tekst
behoort tot een geheel van historische gebeurtenissen ("des objektiven
Geschichtganges"). 1

Twee concepten hangen hiermee samen: "Horizontvenchmelzung",
een metafoor voor het samenkomen van begrippenkaders die histo-
risch van elkaar verwijderd zijn, en "wirkungsgeschichtUches Bewusst-

(21) Gadamer (1975;284 e.v.).
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sein", het bewustworden van en een reflectie op de interpretatie-
geschiedenis die vooraf is gegaan. Absolute identiteit van bewustzijn en
tekstobject is in principe onmogelijk. De interpretator kan een goed
begrip hebben van het verleden, maar blijft toch geconditioneerd door
het heden waarin hij zich bevindt. Anders gezegd: begrijpen is situatie-
gebonden en representeert een bepaald perspectief. Er is geen abso-
luut standpunt te bereiken van waaruit je alle perspectieven kunt over-
zien. De interpretatie van de tekst is volgens Gadamer dan ook altijd
incompleet; de afstand tot het verleden en de situatie waarin een inter-
pretator zich in het heden bevindt zorgen tegelijkertijd voor vervreem-
ding en vertrouwen:

Die Stellung zwischen Fremdheit und Vertrautheit, die die Oberlieferung fur
uns hat, ist das Zwischen zwischen der historisch gemeinten, abstandigen
Gegenstandlichkeit und der Zugeh6rigkeit zu einer Tradition. In diesem
Zwischen ist der wahre Ort der Hermeneutik. (1975;219).

Het aanpassen van de overgeleverde tekst aan de verwachtingen van
de eigen tijd, hangt samen met het klassieke derde moment van het
begrijpen: de subtilitas applicandi (toepassen), dat Gadamer herintro-
duceert nadat het bij Schleiermacher z'n waarde verloren had. Men
legde in de achttiende en negentiende eeuw voornamelijk relaties
tussen de subtilitas intelligendi (begrijpen) en explicandi (uitleggen).
Gadamer gaat er echter van uit dat de interpretator van een literaire
tekst de context waarin hij zich bevindt betrekt in zijn betekenistoe-
kenning:

Nun haben uns unsere Oberlegungen zu der Einsicht gefuhrt, dass im Ver-
stehen immer so etwas wie eine Anwendung des zu verstehenden Textes auf die
gegenwartige Situation des Interpreten stattfindet (...) Anwendung [ist] ein
ebenso integrierender Bestandteil des hermeneutischen Vorgangs wie Verstehen
und Auslegen. (1975;291)

In samenhang hiermee stelt hij dat het begrijpen van een tekst gemoti-
veerd wordt door bepaalde voorkennis van de interpretator aan de
hand waarvan hij zijn betekenisverwachting opstelt. Deze voorkennis is
hij zich niet altijd bewust. Niet altijd is een lezer in staat vooraf te
bepalen welke voorkennis produktief is en welke onproduktief, dus tot
misverstand leidend. Gadamer benadrukt dan ook dat een grondige
"Suspension" ten aanzien van de eigen voorkennis nuttig is.

Het begrijpen van een literaire tekst omvat, dankzij de herintro-
ductie van de subtilitas applicandi, niet alleen het reproduceren van
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betekenis, maar ook het produceren. De interpretator werkt actief mee
aan de betekenisbepaling van het kunstwerk. Door de afstand in de
tijd heeft hij een positieve mogelijkheid tot begrip van de tekst, want
als de actuele banden verbroken zijn, wordt de ware "Gestalt" van het
werk zichtbaar. Temporele differentie werkt als het ware als een filter.

De ontwikkeling van de hermeneutiek is complexer geworden in sa-
menhang met de toenemende complexiteit van het literaire veld. Het
perspectivisme dat in de opvattingen van Gadamer naar voren komt,
won in de tweede helft van de twintigste eeuw aan invloed. Een tegen-
reactie hierop is onder andere te vinden in het werk van de Ameri-
kaanse literatuurcriticus Hirsch22, die zijn hermeneutisch concept ba-
seert op het begrip van de auteursintentie, en redeneert dat er een in
principe onveranderlijke betekenis van een literaire tekst bestaat, die
op wetenschappelijke wijze te reconstrueren is. Sleutelwoord in deze
opvatting is het begrip "meaning" dat te onderscheiden is van "signi-
ficance: Hirsch omschrijft deze begrippen aldus:

Meaning is that which is represented by a text; it is what the author meant by
his use of a particular sign sequence; it is what the sign represent. Sign#icance,
on the other hand, names a relationship between that meaning and a person, or
a conception, or a situation, or indeed anything imaginable. (1967;8).

Van belang is dat Hirsch het interpreteren nadrukkelijk een plaats
geeft in het wetenschappelijke discours, dat hij baseert op een theore-
tisch standaardmodel. Doel van het interpreteren is naar zijn mening
het vaststellen van de 04ginele betekeni3 van een tekst. De interpreta-
tie kan objectieve kennis over een tekst opleveren. Hirsch streeft naar
een algemene methode die geldig is voor een universeel feitendomein
en verwerpt theorieen die een exploratieve functie hebben:

An interpretive model or methodology that is not correctly descriptive or nor-
mative for all textual interpretation is also not correctly descriptive or normative
for smaller groupings of texts. If, for instance, a literary theorist proposed a
hermeneutic theory specially applicable to poetry but not to other texts, this
specially devised, poetical hermeneutics might appear at first to be more prac-
tical and useful than a general theory for the interpreter of poetry, but this
appearance would turn out to be delusive. (1976;17·

(22) De opvattingen van Hirsch kunnen beschouwd worden als reactie op het herme-
neutisch perspectivisme, maar ook als reactie op de formalistische literatuurkritiek
van de New Critics in de Verenigde Staten. Vgl. Hoy (1978).
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Op basis van hun algemeenheid noemt Hirsch regels die voor alle
teksten zouden moeten gelden theoriedan. Hij gaat ervan uit dat inter-
pretatiehypotheses omgezet kunnen worden in juiste interpretaties, die
met behulp van bewijsmateriaal kunnen worden getoetst. Een derge-
lijke theorie zou inderdaad het model van standaardtheorie bezitten,
ware het niet dat het bewijzen of toetsen problemen oplevert. Het
bewijsmateriaal dat Hirsch aanbiedt is namelijk in geen van de geval-
len die hij beschrijft onafhankelijk van de hypothese die hij stelt. Ook
zijn theorie heeft een zoeklichtfunctie. Hirsch is nooit in staat uit de
hermeneutische cirkel te stappen 3 en maakt zijn 'harde' wetenschaps-
pretenties niet waar, omdat hij geen toetsbare argumenten levert ter
ondersteuning van een valide interpretatie die leidt tot objectieve ken-
nis.24

Hirsch wijst het bestaan van een hermeneutisch referentiekader af
en verwerpt elke perspectivistische uitgangspositie. Het concept refe-
rentiekader impliceert naar zijn mening dat de tekst tijdens het inter-
preteren wordt gereduceerd tot een van te voren veronderstelde bete-
kenis. In tegenstelling tot Hirsch meent Civikov (1984) echter dat het
referentiekader een algemeen gegeven is bij de bestudering van lite-
raire teksten, omdat het er in feite bij elke lectuur op neer komt dat
men een van te voren gestelde vraag probeert te beantwoorden. Elke
lezing wordt bij voorbaat in bepaalde banen geleid. Civikov verbindt in
zijn studie over de poezie van Celan dit hermeneutisch principe
terecht aan een algemene psychologische implicatie: "Schon aus der
Analyse der "einfachen" visuellen Wahrnehmung geht hervor, wie sehr
wir geneigt sind, das zu sehen, was wir sehen wollen, und das sehen
wollen, woran wir uns erinnem: (1984;21). Het hermeneutisch referen-
tiekader is analoog aan het theoretisch zoeklichtmodel: onderzoeks-
vragen betreffende de interpretatie van teksten worden gestuurd door

de literatuuropvatting  an
de onderzoeker. Interpreteren is altijd een

exploratief waarnemen.

(23) Zie voor deze kritiek op Hirsch ook Gelder (1985;81-99).
(24) Ook Knapp en Michaels (1982;11-30) leveren kritiek op het model van Hirsch. De

begrippen meaning/significance zouden niet van elkaar te onderscheiden zijn.
(25) Het is dit aspect van gestuurd waarnemen dat ook benadrukt wordt door

Verdaasdonk en Van Rees (1977;75) als zij stellen dat een lezer niet in staat is tot
het maken van "direct observations about the text'. Zij hebben hieruit de conclusie
getrokken dat de beweringen van de lezer nooit "scientific" kunnen zijn, maar wel
als "reliable" gekarakteriseerd kunnen worden op basis van explicitering van: de
gehantecrdc literatuuropvatting; de wijze van applicatio die door de lezer gein-
tendeerd werd; de argumentatie die de lezer geeft ter ondersteuning van zijn uit-
spraken over de tekst.
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Tussen het perspectivistische en objectivistische hermeneutisch
standpunt bevinden zich talrijke posities die op uiteenlopende wijzen
ingaan op de vraag naar pluralisme (mogelijkheid van meerdere bete-
kenissen) of idealisme (vasthouden aan 66n ware betekenis), en op de
vraag of betekenis intentioneel danwel functioneel of tekstueel is, dat
wil zeggen zich aan de zijde van de auteur of lezer, of in de tekst op-
houdt. Een belangrijk probleem dat binnen diverse standpunten gesig-
naleerd wordt, is dat van de mogelijkheid van een metataal ofwel dat
van de discrepantie tussen de discursieve commentaartekst en de es-
thetische kwaliteit van de literaire tekst. Hoe kan de betekenis van een
kunstwerk beschreven worden in de taal van het wetenschappelijk
discours? Een definitieve oplossing voor dit probleem kan de traditio-
nele hermeneuticus niet bieden.

Men zou hermeneutiek kunnen karakteriseren als het voeren van een
dialoog met de tekst, als een poging te verstaan wat in de tekst gezegd
wordt. Hier naast kan men een andere benadering van het literaire
werk stellen, die niet zo zeer gericht is op het veistaan als wel op het
ontstaan van betekenis: structuralisme. De interesse gaat uit naar het
systeem van relaties die betekenis mogelijk maken.

Structuralistische literatuurkritiek kent evenals de hermeneutiek
verschillende uitwerkingen, maar ook uit de linguistiek afkomstige fun-
damentele principes die steeds terugkeren, zoals bijvoorbeeld het uit-
gangspunt dat een tekst opgebouwd is uit delen die door elkaar gesub-
stitueerd kunnen worden (paradigma) en uit delen in combinatie met
andere delen (syntagma). Men onderzoekt of linguistische modellen
toepasbaar zijn op literaire teksten, waarbij men uitgaat van de ge-
dachte dat elke sociale en culturele produktie gebaseerd is op een
tekensysteem van conventies en distincties dat betekenis als zodanig
mogelijk maakt.26

Cruciaal voor de ontwikkeling van structuralistische standpunten
was de linguistiek van Ferdinand de Saussure zoals die vorm kreeg in
zijn postuum uitgegeven Coun de Linguistique Gtntrale. Grondprin-
cipes van deze theorie van het teken zijn de tweedeling "langue" (talig
systeem) en "parole" (concrete manifestatie van de taal), en het idee
dat een teken beschikt over een "signifiant" (betekenaar-vorm) en een
"signifi6" (betekenis-beeld). Het teken wordt door De Saussure be-
schouwd als zelfstandige eenheid, die een relatie legt tussen iets uiter-
lijks en innerlijks. Het ene deel van het teken bestaat slechts bij de

(26) Vgl. Culler (1975;4).
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gratie van het andere deel; de betekenaar moet gerelateerd worden
aan de betekenis en omgekeerd. Die relatie tussen beide delen is arbi-
trair, met als gevolg dat men van het concept niet zomaar de beteke-
naar kan afeiden en andersom.27

De betekenis en betekenaar als onderdelen van het teken hebben
geen afzonderlijke inhoud, maar krijgen waarde op grond van hun
relaties in de structuur. De betekenaar wordt binnen het teken bepaald
door zijn relatie met een betekenis en vice versa. Het verband tussen
tekenelementen onderling is gebaseerd op verschil (differentie) en niet
op identiteit. Met andere woorden: de verbinding tussen de tekenele-
menten is een negatief gegeven. Tussen tekens als eenheden van bete-   ·
kenaar en betekenis daarentegen, is wel een positieve relatie mogelijlg
die niet op differentie maar op identiteit gebaseerd is. Tekens staan
tot elkaar in oppositie.

Er ligt dus een dubbelzinnigheid in het feit dat een teken als lin-
guistische eenheid in oppositie staat met andere tekens, terwijl het
gefundeerd is op een synthese van elementen die ieder voor zich niet
positief maar differentieel bepaald zijn. Het structuralisme ontloopt
deze dubbelzinnigheid door zich vooral bezig te houden met het teken
als oppositie; deconstructivisme daarentegen exploreert deze dubbel-
zinnigheid en houdt zich bezig met het tekenelement als differentieel
gegeven.

Bepalend voor de ontwikkeling van het structuralisme als positie
binnen de literatuurbeschouwing, waren ideeen die ontstonden in de
zogenaamde linguistische kring in het Praag van de jaren dertig.
Jakobson en Mukarovsky die binnen deze kring opereerden, introdu-
ceerden signaalwoorden als poetische functie, esthetisch object, en
artefact.

Jakobson betrekt inzichten uit de linguYstiek in de analyse van
literaire teksten en neemt daarbij als uitgangspunt de vraag hoe een
tekstuele uiting als kunstwerk functioneert. Een oplossing voor deze
vraag zoekt hij in het concept van de poatische functie van taalgebruik,
dat wil zeggen in de nadruk die valt op de boodschap als linguYstische
vorm. Het ordeningsprincipe equivalentie speelt een rol binnen deze
functie van taal. Het blijkt dat elementen die fonologisch en grammati-
caal aan elkaar gerelateerd zijn meer aandacht vragen als zij in een
bepaalde volgorde worden geplaatst. Bijzondere patronen van deze
elementen vallen in poetisch taalgebruik meer op dan in andere taal-

(27) Een signifiant wordt op basis van afspraak, dus zonder intrinsieke motivatie, binnen
het taalsysteem verbonden aan een signifi6.
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uitingen. 8
De aard van poezie ligt in de herhaling van equivalente eenheden.

In het programmatische essay Poet,y Ofgmmmar and gmnunarofpoet,y
wijst Jakobson erop dat de lezer van een gedicht verrast wordt door
bijvoorbeeld onverwachte symmetrie, uitgebalanceerde structuren en
contrasten in de tekst. De juxtapositie van grammaticale concepten
heeft soms het effect van een dynamisch gemonteerde film, die in het
denken  van de toeschouwer ideean oproept  die de grammaticale  se-
quenties aanvankelijk niet droegen.

In structurele analysen van een groot aantal gedichten heeft
Jakobson getoond hoe verschillende grammaticale elementen aan
elkaar gerelateerd worden. Hij pretendeert objectief onderzoek uit te
voeren dat de thematische en compositorische eenheid van de tekst
openbaart. In een analyse van twee varianten van een gedicht van
Yeats - gericht op syntactische compositie, distributie van naamwoor-
den, klank, ritme, etc. - laat hij zien dat beide versies van het gedicht
een harmonieus systeem bouwen van rijke semantische correlaties.30
De organisatie van Baudelaire's 'Les chats' blijkt na analyse van de
structuur gebaseerd op een verdeling van grammaticale elementen die
in het sonnet op verschillende manieren relaties bevestigen tussen
strofen onderling.

Deze door Jakobson gepresenteerde analyses van verzen zijn uiter-
mate nauwkeurig. Desalniettemin kan hem het verwijt gemaakt worden
dat hij met de beschrijving van onderliggende patronen weliswaar een
analyse van een literaire tekst biedt, maar daarmee nog geen interpre-
tatie levert. Typerend in zijn ontleding van 'Les Chats' is bijvoorbeeld,
dat hij grammaticale en fonologische tekstgegevens lostrekt van de
semantische, hoewel zij in een betekenisanalyse juist tegelijkertijd in
beschouwing genomen zouden moeten worden. Culler expliciteert een
hierop aansluitende kritiek:

Jakobson has made an important contribution to literary studies in drawing
attention to the varieties of grammatical figures and their potential functions,
but his own analyses are vitiated by the belief that linguistics provides an auto-
matic discovery procedure for poetic patterns and by his failure to perceive that
the central task is to explain how poctic structures emerge from the multiplicity
of potential linguistic structures. (1975;74).

(28) Jakobson (1960;358).
(29) Jakobson (1987a;127-128).
00) Zie voor de analyse van een sonnet van Shakespeare, twee varianten van Yeats en

een sonnet van Baudelaire: Jakobson (19871,;180-247).
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Het gaat om de vraag hoe poetische structuren uit linguistische patro-nen naar voren komen: welk betekeniseffect een gedicht heeft, aldusCullen
Het is deze gedachte die ook tot uitdrukking komt in opvattingenvan Mukatovsky. Zijn notie van de esthetische functie gaf aanleidingtot de visie dat ook andere dan grammaticale structuren in het procesvan lezen opereren. Mukarovskg karakteriseert het kunstwerk metbehulp van twee begrippen: esthetisch object en artefact. Het artefactwordt omschreven als een autonoom teken dat onafhankelijk is van deempirische werkelijkheid. Het esthetisch object als teken dat op ver-schillende manieren als betekenis functioneert.
Civikov (1984;66) wijst erop dat Mukatovsky een probleem signa-leert met betrekking tot het esthetisch object als teken en als betekenk.Aan de ene kant is het esthetische object een onaangetast teken alsdeel van het collectieve bewustzijn, maar aan de andere kant moet er

sprake zijn van een individuele betekenisinvulling door de lezer.Mukarovskg loste dit probleem, volgens Civikov, op door een onder-scheid te maken in esthetisch object en "Bedeutung". In het esthetisch
object wordt de bovenindividuele "Zeichenhaftigkeit" van het kunst-werk benadrukt; in de "Bedeutung" daarentegen wordt de individuele
verhouding van de lezer opgenomen. Er bestaat in Mukarovsky'sesthetisch concept dus een dichotomie tussen tekstuele structuur en
geconcretiseerde betekenis.

De bestudering van de verschijningsvorm van een kunstwerk isgericht op drie aspecten, aldus Mukarovsky: op het teken als waar-neembaar symbool gevormd door de kunstenaar; op de betekenis die
plaats heeft in het collectieve bewustzijn; en op de relatie die verwijstnaar de context van maatschappelijke fenomenen.31 De literaire tekstis enerzijds autonoom, maar heeft anderzijds een communicatievefunctie. Tekens worden altijd gebruikt binnen een communicatief sys-teem van conventies, waarin bepaalde uitdrukkingen worden gekoppeldaan bepaalde betekenissen.

Structuralistische inzichten spelen met name in Frankrijk een belang-rijke rol bij onderzoek naar prozateksten. Narratologen als Greimas,Genette, Bremond en de vroege Barthes ontwerpen in navolging vande linguisten, patronen op basis waarvan men literaire romans alsstructureel gegeven analyseert.

01) Mukarovsk  1970;138-147.
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Meer semiotischn, op de leesactiviteit gericht, accent op de struc-

turele analyse van literaire teksten wordt gelegd door critici als
Kristdva en de latere Barthes, die zich in de jaren zestig profileren in
het tijdschrift Tel Quel. Zij leveren kritiek op de opvatting van (posi-

tivistische) structuralisten dat de structuur beheersbaar is, omdat deze

opvatting zich baseert op de impliciete aanname dat er een centrum is

dat de structuur organiseert en - daarmee samenhangend - dat er een

ultieme betekenis gegeven kan worden aan het werk. Zij interesseren

zich niet alleen voor een interne structuur van de tekst, maar ook voor
externe structuren, dat wil zeggen ideologische en culturele codes, die

bij het proces van betekenisgeving opereren. Taal kan gehanteerd
worden als een gedecentraliseerd systeem.
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In tegenstelling tot structuralisten die een tekstuele analytische

discipline nastreven, leggen deze laatst genoemde semiotische struc-

turalisten nadruk op een actieve betekenisproduktie aan de zijde van
de lezer. Betekenis wordt gerelateerd aan een interpreterend subject,

dat bepaald is door een veelheid van codes en stereotypen 4, en wordt

niet beschouwd als geisoleerd tekstueel gegeven. De Tel Quel-critici

gaan niet uit van een algemeen patroon, dat op alle teksten toepasbaar

is, maar van afzonderlijke teksten die ieder via andere patronen geor-

ganiseerd zijn.
Semiotici als Barthes en Krist6va markeren geen onderscheid

tussen de discursiviteit van de commentaartekst en de esthetische kwa-

liteit van de literaire tekst. Meer formalistische structuralisten daaren-

tegen handhaven een dergelijk onderscheid wel. De afbakening tussen

extrinsieke metataal en literaire tekst is in deze visie definitief.

Traditioneel hermeneutische en structuralistische theorietn waren aan-

vankelijk voornamelijk continentale aangelegenheden, met Duitsland

en Frankrijk als centra. Het deconstructieve lezen bleek in de loop van
de jaren zeventig en tachtig vooral in de Verenigde Staten vruchtbaar.

Deconstructieve leesconcepties verzetten zich, zoals ik in de twee
volgende hoofdstukken uiteen zal zetten, nadrukkelijk tegen een aantal

gevestigde standpunten uit beide visies. De historiciteit van tekst en

lezer en de aantoonbaarheid van een objectief structureel patroon in

(32) Van Alphen (1988;203) maakt een onderscheid in zgn. positivistische en semiotische

structuralisten. Ook Culler (1982;20) noemt een dergelijke tweedeling.

(33) Vgl. Cutler (1975;241-254)

(34) Terecht merkt Van Alphen (1988;203) op dat voor de semiotici betekenisgeving niet

een strikt individuele, subjectieve, aangelegenheid is, maar een sociale bezigheid
verbonden aan de cultuur waarvan men deel uitmaakt.
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een tekst zijn bijvoorbeeld concepten die in een deconstructieve tekst-benadering worden verworpen. De tekst wordt beschouwd als een
dynamisch proces, dat de illusie van een centrale structurele ordeningontmaskert. Dat wat door de structuralisten buiten het systeem wordt
gehouden (onbelangrijk of marginaal wordt geacht) wordt door decon-structieve lezers juist naar voren gehaald.

Er zijn op het eerste gezicht echter ook enkele aanknopingspuntente noemen. De produktiviteit van de lezer, die in beschouwingen vanGadamer (vooral in het idee van applicatio) en ook in opvattingen vande semiotische structuralisten naar voren komt, sluit aan op de decon-structieve ondermijning van de tegengestelde posities van schrijver enlezer. Derrida stelt, zoals we in hoofdstuk twee zullen zien, de lezervoor als schrijver van een nieuwe tekst; De Man plaatst in Blindness
and Insight de schrijver in de positie van "rigorous reader". Ik ga inhoofdstuk drie nader in op deze schijnbare omkering van opvattingen,die opgeheven wordt in De Mans uitspraak in Allegories of Reading:"the distinction between author and reader is one of the false distinc-tions that the reading makes evident".

Deconstructie als literatuurkritische strategie bouwt gedeeltelijkvoort op inzichten zoals die zich in hermeneutiek en structuralismeontwikkeld hebben, maar verlegt het accent van betekeniseenheid entranscendente structuur naar heterogeniteit en disseminatie en radica-liseert daarmee de activiteit van het lezen. Enerzijds wijst de tekst zelf
op haar mogelijke lezingen, anderzijds moet de lezer intensief deel-nemen aan de tot standkoming van een betekenis. Een deconstructievelezer is een mededeelzame lezer in tweeledige zin: hij deelt aan detekst zijn idee mee over mogelijke betekenissen, en hij deelt die bete-kenis met de tekst (baseert zich op tekstuele gegevens). In de wissel-werking tussen tekst en lezer ontstaat een betekenis, die in tegenstel-ling tot wat traditionele hermeneutici en positivistische structuratistennastreven, niet standvastig is, dat wil zeggen niet al aanwezig is v66r-dat het leesproces in werking wordt gezet. Met elke nieuwe lectuurverandert de relatie tussen tekst en lezer en verandert dus ook debetekenis.

Er bestaan binnen het deconstructieve discours verschillende
meningen over de mate van persoonlijke betrokkenheid van de lezer
bijs de tekst. De Man gaat er van uit dat deconstructie onpersoonlijkis, terwijl Johnson in A worW Of d0eerence deconstructies in praktijk
brengt die mede onder invloed van feministische leeservaringen meer

(35) Vgl. Hartman (1989;4) en Johnson (1987;43).
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persoonlijk zijn. Zij zoekt naar een tussenweg:

While deconstructive discourse may be in danger of overvaluing self-resistance,

feminist discourse may be in danger of losing self-resistance as a source of

insight and power rather than merely of powerlessness. (1987;46).

Persoonlijk en onpersoonlijk sluiten elkaar in haar visie niet uit, net zo
min als het buiten en binnen de tekst in absolute oppositie tot elkaar

staan.
Het loslaten van het idee dat betekenis als eigenschap van een

tekst bestaat, impliceert de aantasting van de opvatting dat een lite-
raire tekst typerend verschilt ten opzichte van een discursieve tekst.

Zonder een lezer is de literaire tekst niet betekenishoudend. Betekenis

komt mede dankzij de aanwezigheid van die lezer tot stand. Het leve-

ren van een (afstandelijk) discursief interpretatief commentaar is on-

mogelijk, want altijd zal het betoog over de zingeving betrokken zijn in
een lectuur die de betekenis produceert. Ook de academische interpre-
tator werkt mee aan de literaire betekenisproduktie en daarmee wordt

de status van het discursieve extrinsieke betoog (de mogelijkheid van
een metataal) ondermijnd. Literatuurkritiek kan niet beschouwd wor-

den als extern, maar vindt altijd plaats van binnenuit. Zij ondergraaft
het onderscheid wetenschappelijk/literair betoog. De academische

leesactiviteit heeft geen epistemologische consistentie en is niet supe-
rieur aan de tekst die gelezen wordt.36 Hartman geeft een treffende
formulering van dit standpunt: "(...) the critic is part of what he exhi-
bits, compelled to say what he sees from a vantage point that is neither

above nor below, neither cosily inside nor on the envious periphery."

(1989;6).
Modernistische poezie geeft dankzij de benadrukking van haar

tekstualiteit aanleiding tot uiteenlopende betekenisbepalingen. Zij

stimuleert de lezer tot het uitvoeren van verschillende interpretatieve
handelingen. Culler legt een nauwe relatie tussen deze teksten en de

veranderende opvattingen over lezen:

Contemporary literature also encourages concentration on the reader because

many of the difficulties and discontinuities of recent works become amenable to

critical discussion only when the reader serves as protagonist. To analyze one of

John Ashbery's poems is first of all to describe the reader's difficulties in

making sense. (1982;38).

(36) De Man (1983;106-109).
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Met betrekking tot de betekenisgeving van complexe modernistische
poezie wordt het steeds noodzakelijker het leesproces in ogenschouwte nemen. Formele kenmerken van de verzen leiden niet meer tot eenthematische synthese. De betekenis van de gedichten ligt in de erva-ring die de lezer opdoet met de "disordering orders of language".37Het is deze wanorde in de orde van de taal, of omgekeerd het systeemin de talige chaos, waarnaar ik in mijn lezingen van poezie en proza-teksten van Achterberg en Celan op zoek zal gaan.

(37) Culler (1982;39) in navolging van Barthes. In Le deg,0 ztn, de /Ycritutr schrijftBarthes over het verschil tussen modernistische en klassieke poezie. In de laatstewordt een woord bepaald door zijn relaties tot andere woorden. In de modernepoezie daarentegen gaat het om het woord zelf, dat geen vaststaande verbandenheeft: "Les rapports fixes abolis, le mot n'a plus qu'un projet vertical, il est commeun bloc, un pilier qui plonge dans un total de sens, de rtflexes et de r6manences:il est un signe debout." (1953437) Het modernistische poetische woord is een han(ie-ling zonder direct verle(len.



HOOFDSTUK TWEE

Deconstructie als leesstrategieen leesavontuur

Si j'avais & risquer, Dieu m'en garde, une seule dtfinition de la dtcon-struction, brtve, elliptique, tconomique comme un mot d'ordre, je dimissans phrase: plus d'une langue. Cela ne fait pas une phrase, en effet.(Jacques Derrida 1988a;38)

3.  De grammatologie van Derrida
Er is tot op heden een aantal Nederlandstalige inleidingen verschenenop het werk van Derrida: Toch lijkt het mij de moeite waard hieropnieuw een inleidend betoog te presenteren (elke lectuur voegtandere betekenissen toe aan deze teksten), waarbij ik wil ingaan op
aspecten van de filosofie van Derrida die mij in verband met het lezenvan modernistische poezie van belang lijken. Ik ben geinteresseerd inde vraag of Derrida in zijn lectuur van filosofische en van literaireteksten eenzelfde strategie uitvoert en zal mij vooral richten op zijnbenadering van teksten van Celan en Mallarm62.Derrida's geschriften zijn complex en subversief: enerzijds gewor-teld in een traditie van Westers denken, anderzijds te beschouwen als

(1) Zie onder andere Parret (1975); Berns (1981;139-170); Themanummer JacquesDerrida van het TOdschnft voor Filosofe 1983; IJsseling (1986); ThemanummerDe/constructie van het tijdschrift Restant 1987 no.2 en 4; Vasterling (1987;207-224);Groot (1985) en (1989); Schrover (1989).
(2) Een afzonderlijke lectuur van Derrida's teksten over en naar aanleiding vanMallarma zal ik uitvoeren in het achtste hoofdstuk van mijn betoog.
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een reactie op die traditie en een poging haar basisconcepten te her-

zien. Deze kritiek op het zogenaamde identiteitsdenken kan be-

schouwd worden in het licht van de filosofische reflectie op grenzen en

fundamenten van het metafysisch denken, die sinds Kant in gang is
gezet. De dialectiek van Hegel, het denken van de wil tot macht van

Nietzsche en het denken van het zijn van Heidegger zijn uitingen van
het streven aan de grenzen van de metafysica te ontsnappen. Derrida

zoekt aansluiting bij deze filosofen, maar tracht ook verschuivingen te

accentueren in hun concepten, met name daar waar het de methode of

strategie van filosoferen betreft. De wijze van denken die hij onder-

neemt is die van deconstructie: het meeredeneren met, maar tegelijker-

tijd ook herschrijven en omkeren van metafysische concepten.

Aan de kritiek op de metafysica ligt een taalopvatting ten grond-

slag die consequenties heeft voor denkbeelden over werkelijkheid en
waarheid. Deze taalopvatting komt tot uitdrukking in het verwijt van

Derrida aan velen van zijn voorgangers, dat schrijven in het traditio-

nele filosofisch discours wordt ondergewaardeerd ten gunste van het

spreken. Dit discours is een denken van essentiele waarden, dat wil

zeggen dat het als logisch (lineair) denken wordt bepaald door het

begrip presentie dat analoog is aan onmiddellijkheid en waarheid. Het
denken is gebaseerd op een structuur van dichotomieen als: physis/no-

mos, ziel/lichaam, natuur/cultuur, transcendentie/materialiteit, intelli-

gibiliteitjzintuigelijkheid, spreken/schrijven, enzovoort, waarbij steeds

het eerste lid wordt beschouwd als superieur ten opzichte van het

andere (afgeleide) lid.3
Derrida doorbreekt de superioriteit van presentie echter door te

stellen dat deze aangenomen opposities schijnopposities zijn, aangezien

zij voortgebracht worden in eenzelfde structuur (tconomie) en elkaar

nooit kunnen uitsluiten. Hij wijst op een beweging die zich tussen de

oppositionele begrippen afspeelt: het eerste als superieur veronderstel-

de lid blijkt een e#ect te zijn van het tweede en andersom. In Ma,xes

de la philosophie schrijft hij dat de oppositionele paren opnieuw opge-

voerd kunnen worden, waarbij het ene lid noodzakelijkerwijs verschijnt

als het andere opgeschort in de economie van hetzelfde.

Deze idee van beweging die de zogenaamd losstaande concepten

van elkaar afhankelijk maakt, krijgt de naam difforance. Derrida bena-

drukt dat deze naam naar traditionele normen (die het spreken de

(3)  Het interpretatieve systeem dat binnen de filosofie gehanteerd werd, was altijd

gebaseerd op begrippen die behoorden tot de eerste categorie: metaphora, mimesis,

logos, phont, semainein, onoma. Zie Derrida (19720,276)
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voorkeur geven boven het schrift) niet bestaat, omdat hij niet hoorbaaris. Hij klinkt immers hetzelfde als het bestaande diff6rence. In hetneologisme diff6rance wordt een aanval op het presentie-denken zicht-baar: twee woorden vallen met elkaar samen, terwijl zij anders zijn.Het verschil is niet hoorbaar, maar wel leesbaar en schri#baar. Hetconcept diff6rence nam een belangrijke positie in in teksten vanNietzsche, De Saussure, Freud en Heidegger; met het nieuwe woordschaart Derrida zich achter hen, maar bevestigt hij ook een radicalise-ring van hun opvattingen. De diffdrance is geen conceptuele eenheiden geen echte naam, zo schrijft Derrida in Marges4, maar moet begre-pen worden als een beweging van en conditie voor betekenisgeving.Het gaat om een dynamiek van verschillen en uitstellen waarin diffe-rentie wordt geproduceerd.
Hij legt deze redenering uit met behulp van het Latijnse woorddiyerre, dat twee uiteenlopende betekenissen heeft die aangeduidkunnen worden met de begrippen temporisatie (temporisation) en ver-ruimtelijking (espacement). Differre betekent aan de ene kant: uitstel,vertraging, omweg, ofwel de opschorting van een verlangen of wil. Aande andere kant: niet-identiek zijn, distinctie, spreiding, of het zichvoordoen van distantie. Deze twee betekenissen werken op elkaar in.Er is sprake van een "tijd-worden" van ruimte en van een "ruimte-worden" van tijd. Wat daarmee ter discussie komt te staan is hetdenken van een lineaire ontwikkeling die een rechtmatige oorsprong,een absoluut beginpunt of principiele verantwoordelijkheid vooronder-stelt. Difftrance houdt in dat een dergelijk beginpunt naar een latertijdstip wordt verschoven:

Hoewel de diff6rance niet te definieren is als vaststaand concept,woord of naam, speelt hij een cruciale rol in de filosofiekritiek vanDerrida en maakt daarmee die kritiek in zekere zin toch schatplichtigaan een conceptuele redenering. Terecht merkt Schrover in dit ver-band op: "In feite ontwikkelt Derrida (...) een 'gespiegelde logica',waar aan 'diffarance' eenzelfde fundamentele rol wordt toegekend als

(4)  Zie het opstel 'La Diff6rance' (1972c;3-29) dat een heldere inleiding biedt op hetdenken van Derrida. Het betreft een betoog over 66n letter: de a (Ue parlerai,donc, d'une lettre'), die het neologisme difftrance en daarmee Derrida's filosofiemogelijk maakt.
(5)  Interessant is dat Derrida in verband met de be. eging van differantie, dat wilzeggen met de afhankelijkheid van de leden van oppositionele paren ten opzichtevan elkaar, zinspeelt op Nietzsche's gedachte van 'die cwigc Wiederkehr desGleichen' als hij zegt dat juist de ontplooihig van dit zelfde als differantie aangeefthoe de differentie en de herhaling in de eeuwige terugkeer in een zelfde kunnenuitmonden. (1972c;18-19).
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aan 'prdsence' in de traditionele logica." (1989;24). Derrida heeft deze

schatplichtigheid naar mijn mening bewust uitgebuit, door zich voort-

durend tussen grenzen van logica en gespiegelde logica op te houden,

om daarmee het denken van een absolute scheiding tussen beide

'systemen' te manipuleren.6 Dit is bijvoorbeeld te lezen in een slot-

passage van het essay La Di)»ance:

Ce que nous savons, ce que nous saurions s'il s'agissait ici simplement d'un

savoir, c'est qu'il 11'y a jamais eu, qu'il ny aura jamais de mot unique, de

maitre-nom. C'est pourquoi la penste de la lettre a de la diffErance n'est pas

la prescription premitre ni l'annonce prophttique d'une nomination imminente

et encore inouie. Ce "mot' n'a rien de kerygmatique pour peu qu'on puisse en

percevoir 1'6majusculation. Mettre en question le nom de nom. (1972c;28).

Er is geen uniek woord, eigen(lijke) naam, of onnoembaarheid die ons

weten kan reguleren. Elk dominant concept moet steeds opnieuw ter

discussie gesteld worden.
Drie teksten waarin Derrida zijn filosofie introduceerde en waar-

mee hij in de loop van de jaren zeventig en tachtig bekendheid ver-

wierf, verschenen   in    1967:   La   voir   et le phtnom2ne,   L Pcriture   et   la

dOR,ence en De la grammatologie.7 Vijf jaar later, in 1972, publiceerde

hij opnieuw drie belangrijke geschriften: Marges de la philosophie, La

disslmination  en  Positions:
De la gmmmatologie is de meest systematische tekst en biedt een

eerste inleiding op de 'theorie' van het schriftteken (de gramma).

Derrida introduceert in dit werk een probleemstelling die ook in zijn

(6)  Niet voor niets presenteert Derrida zijn denken als grammatologie, dat wil zeggen

als een wetenschappelijke discipline (-logie verwijst naar het logocentrische dis-

cours), die echter gebaseerd is op een concept (de gromma als di)»nnce) dat niet
te definieren valt en daarmee de wetenschappelijke status als zodanig ter discussie

Stelt.

(7)  La voir et ie phtnom2ne Ievert kritiek op de fenomenologie van Husserl. L'Ecd-

true et /a digYmnce presenteert een aantal essays die onder andere betreffen: het

structuralisme (het spel, het teken en krachtveld in de antropologie), Foucault (dis-

cussie over de waanzin), Levinas Cover de joodse en Griekse denktraditie), Freud

(de metafoor van inscriptie), Jab6s (de dichter van 'het boek') en Artaud (de

wreedheid van het theater).

(8)  Positions bundelt een drietal interviews met Derrida afgenomen door Henri Ronse,

Julia Kristtva, en door Jean-Louis Houdebine en Guy Scarpetta. La disstmination

bevat drie delen waarin Derrida lecturen beschrijft van de Phaednts van Plato, van

het prozagedicht 'Mimique' van Mallarm6 en van de roman Nombres van Sollers.

In Ma, es is een aantal essays verzameld waaronder een voordracht over de diff&

rance, over het humanisme en de metafysica, over Val6ry, over de metafoor in het

filosofisch discours en over de taalopvattingen van Austin.
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latere teksten voortdurend terug zal keren: wat is schrijven - bestaat ereen schrijven voorafgaand aan de letter?
Het schrift is in de traditie van de Westerse filosofie achtergesteldbij spreken, zo stelt Derrida, omdat spreken een onmiddellijkheidsuggereert die gebonden is aan een context en de aanwezigheid vaneen spreker, terwijl het schrift slechts als een representatie van het

spreken wordt beschouwd. Dat wat direct gezegd werd, wordt indirect -via woorden op papier - gepresenteerd. Spreken maakt communicatieals een rechtstreeks overbrengen van gedachten mogetijk; stem engeintendeerde (vooraf gegeven) betekenis vallen samen.
De overtuiging dat een ware betekenis aanwezig wordt gesteld methet uitspreken van woorden, karakteriseert Derrida als fonocentris-me.9 Het ideaal van aanwezigheid blijkt te behoren tot een structuur

van begrippen die elkaar kunnen substitueren:

On pressent donc dtja que le phonocentrisme se confond avec la dttermina-tion historiale du sens de retre en gantral comme p*ence, avec toutes lessous-dtterminations qui dtpendent de cette forme generale et qui organisenten elle leur systtme et leur enchainement historial (prtsence de la chose auregard comme eidos, prdsence comme substance/essence/existence (ousia),pr6sence temporelle comme pointe (stigma) du maintenant ou de l'instant(nun), prtsence A soi du cogito, conscience, subjectivit6, co-pr6sence del'autre et de soi, intersubjectivita comme phtnom8ne intentionnel de l'ego,etc.). (1967a;23).

Een dergelijk ideaal van presentie (het voorop stellen van het gespro-ken woord) is volgens Derrida echter dubieus, omdat blijkt dat alletekens (dus ook de uitgesprokene) de structuur van het schrifttekenhebben, dat wil zeggen distantie veronderstellen tussen de signifiant
(betekenaar) en de signifi6 (betekenis) en daarmee de directe aan-wezigheid van een ware inhoud ter discussie stellen. De Westersefilosofie heeft de materialiteit van het teken bewust genegeerd tengunste van een onmiddellijke toegankelijkheid van betekenis. Maar deoppositie directheid/representatie die hieraan ten grondslag ligt is eenillusie. Derrida zet deze gedachtengang nader uiteen in zijn lezing vanteksten van De Saussure.

De Saussure's linguistische theorie wordt het aanknopingspuntvoor de grammatologie als 'theorie' van het grafische teken, omdat de
linguistiek enerzijds een expliciete bevestiging is van het fonocentris-

(9)  Vgl. de niet-synonieme substituties die Derrida ook gebruikt: logocentrisme; etno-centrisme; fallogocentrisme etc.
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tische denken, anderzijds een kritiek op dat denken in zich draagt.
10

Het betoog van De Saussure deconstrueert als het ware zichzelf,
omdat het zijn eigen ordening onderuit haalt:

(...) c'est au moment 00 it ne traite plus expresstment de 1'6criture, au
moment 00 sur ce probltme il a cru fermer la parenthtse, que Saussure

litare le champ d'une grammatologie generale. (...) Alors quelque chose

s'6crit dans le discours saussurien, qui n'a jamais Ett dit et qui n'est den
d'autre que 1'6criture elle-meme comme origine du langage. (1967a;64).

Op het moment waarop niet expliciet genoemde stellingnamen uit het
betoog op te maken zijn, wordt het schrijven zichtbaar. Er is meer

ingeschreven in het betoog dan dat wat leesbaar is.
De Saussure beschouwt het teken als diacritisch: de betekenis van

het teken wordt niet bepaald door intrinsieke kwaliteiten of door de
relatie tot de externe wereld, maar door de relaties tot andere tekens.

De waarde van het teken is onlosmakelijk verbonden met de plaats die

het teken inneemt in het door conventies bepaalde systeem van de

andere tekens. Binnen dit netwerk van taalconventies staat het ene

teken in oppositie tot het andere.
In De Saussure's opvattingen over het schriftteken wordt echter

een paradox duidelijk die ook van invloed is op de opvattingen over
het gesproken teken, aldus Derrida. De Saussure neemt aan dat het
grafische teken is afgeleid van het gesproken teken en verdedigt deze

gedachtengang met het argument dat er een natuurlijke relatie bestaat

tussen de gesproken betekenaar en de betekenis, terwijl het schriftelijk

teken afgeleid en daarmee onnatuurlijk is. Het schrift wordt voorge-

steld als een "uiterlijke toevoeging" aan het interne taalsysteem:

"Saussure commence ainsi par poser que 1'6criture est 'en elle-meme

6trangbre au syst8me interne' de la langue." (1967a;50). Het schrijven
is een kunstmatige uiterlijkheid: "un vetement de la parole", dat aan
een innerlijk (fundamenteel) systeem wordt toegevoegd.

Deze kunstmatigheid nu, gaat volgens Derrida ook op voor het
gesproken woord. Hij wijst op een contradictie in het betoog van De
Saussure tussen het fundamentele (natuurlijke) karakter van gesproken
taal en zijn institutionele (op arbitraire conventies gebaseerde) be-

(10)  De taalfilosofie van De Saussure is zowel traditioneel als vernieuwend. Deze kritiek

op en waardering van de linguistiek brengt Derrida ook ter sprake in zijn gesprek

met Kristtva. Eenzelfde kritiek zou overigens zijn eigen werk gelden. Derrida

(1972a;27-50).
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paaldheid.11 Het paradoxale van de linguistiek is, dat enerzijds geldtdat het woord zijn betekenis ontleent aan tekenelementen die verschil-len van andere tekenelementen (zelf geen positieve entiteiten zijn)12 terwijl tegelijkertijd geldt dat tekens als geheel met elkaar in oppositiestaan en als zodanig wel functioneren als positieve eenheden. Positieveentiteiten blijken opgebouwd uit negatieve entiteiten,  nder dat uit temaken is in welke volgorde de entiteiten zijn ontstaan.Derrida ondergraaft niet alleen het door De Saussure voorgesteldeprimaat van het spreken, maar gaat nog een stap verder door hetschrift te beschouwen als voorafgaande conditie van spreken. Hetschrift bevestigt namelijk een onbeslisbaarheid, die in elk proces vancommunicatie insluipt. De structurele mogelijkheid om te wordenlosgemaakt van de referent of oorspronketijke context maakt elk tekentot een schriftteken. Derrida brengt deze gedachte herhaaldelijk, en opverschillende manieren onder woorden:

Nous voudrions plut6t suggtrer que la pr6tendue dtrivation de 1'6criture, sirtelle et si massive qu'elle soit, n'a tta possible qu'A une condition: que lelanguage 'originel', 'naturel', etc., n'ait jamais exista, qu'il n'ait jamais Ettintact, intouch6 par 1'6criture, quil ait toujours 6t6 lui-mtme une 6criture.
(1967a;82).

Een schrijven en niet een spreken ligt ten grondslag aan elk denkenover betekenis, omdat schrijven het uitstel van communicatie inhoudten de ruimte benadrukt die er altijd is tussen betekenaar en betekenis.De gramma is de markering die overblijft en ruimte schept voor eenherhaling 6n verandering van het teken. Zo wordt het teken teesbaar,los van een aanwezig subject dat dat teken binnen een bepaalde con-text en met een specifieke bedoeling heeft geproduceerd.Een schriftteken is materieel en refereert nooit onmiddellijk naareen concept of idee, maar leidt via de ene betekenaar naar eenandere. Deze keten van betekenisverwijzing komt niet tot stilstand ineen transcendentaal betekenende, maar is oneindig. Elke signifia

(11) Vgl. Berns (1981;155).
(12) Tekenelementen worden niet positief door hun inhoud bepaald, maar negatief doorhun differentiate relaties met andere tekenelementen in het taals,steem. Arbitrair-heid en differentialiteit zijn correlatieve eigenschappen. Zie Berns (1981;147-148).(13) Betekenis kan alleen opgemerkt worden via representatie, dus via de betekenaar.Het systeem van differenties kent geen positieve entiteiten. Maar toch houdt DeSaussure vast aan het idee dat de oorspronkelijke realiteit gekend kan worden losvan een reI)resenterend medium. Vgl. Boyne (1990;105-106).
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wordt op zijn beurt signifiant. Schrifttekens wijzen door naar andere

tekens en laten daar een markering op achter, zodat een krachtveld

ontstaat van sporen (traces), inkervingen of afdrukken (signatures). Dit
krachtveld loopt door tot in het oneindige, zowel in ruimtelijke als in

temporele zin. Dit houdt in dat het produceren van betekenis ver-
onderstelt dat ook signifiants buiten de tekst en signifiants die op een
later tijdstip toegevoegd worden in werking kunnen treden. Het taal-
systeem wordt in deze opvatting tot een tekstueel weefsel van begrip-

pen; er bevindt zich altijd een keten voor en achter het teken. Elk
schijnbaar eindpunt wordt opnieuw opgenomen in een netwerk van
betekenen en betekend worden.

Het verwijzen naar andere tekens is dus een nooit tot stilstand

komend proces. Derrida geeft deze gedachte vorm in zijn notie archi-

trace. Ieder spoor verwijst verder naar een ander spoor en wordt op

zijn beurt in beweging gezet door weer een ander spoor. Het verleden,
dat wil zeggen het beginpunt of oerspoor, is niet meer te achterhalen.

De archi-trace benadrukt de onmogelijkheid van lineariteit (historische

progressie of causaliteit), want hij wijst erop dat de oorsprong zichzelf

Uitwist:

Le concept d'archi-trace doit faire droit et a cette ntcessitt et a cette rature.

Il est en effet contradictoire et irrecevable dans la logique de ridentitt. La trace

n'est pas seulement la disparition de l'origine, elle veut dire ici (...) que l'origine
n'a meme pas disparu, qu'elle n'a jamais 6tt constitu6e qu'en retour par une
non-origine, la trace, qui devient ainsi l'origine de Porigine. (1967a;90).

Omdat in een teken sporen van andere tekens zichtbaar zijn, raakt de

betekenis van een teken verspreid over de andere tekens. Deze

verstrooiing (disstmination) moet niet verward worden met het herme-

neutische begrip potysemie, aldus Derrida14, want dit laatste begrip

veronderstelt de mogelijkheid van een ontcijfering of ontraadseling van
de kern van betekenissen, terwijl disseminatie een voortdurend voort-

bewegen en daarmee een onbeslisbaarheid van betekenissen aan de

orde stelt. De betekenis van een teken is onuitputtelijk op grond van

de schriftuurlijke (dynamische) structuur. Het spoor is de uitdrukking
van een achterblijfsel ("une restance non-prbente") dat aangeeft dat het
verleden niet meer aanwezig is, al voorbij is. Tegelijkertijd wordt aan-

genomen dat het betekenende wordt opgeschort: verderop ligt. Het
trekken van een spoor is een beweging die gericht is op de toekomst:

(14) Zie 'Signature, tventment, context' (19723;365-393).
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terwijl datgene wat het spoor getrokken heeft is vooraf gegaan.
Het spel van sporen tussen de tekens is een beweging van differen-

tie (verschillen) en differantie (op afstand stellen in ruimte en tijd).
Deze dynamiek ontwerpt een krachtveld waarin traditionele opposities
op losse schroeven komen te staan, zo legt Derrida uit aan Krist6va:

Le gramme comme difftrance, c'est alors une structure et un mouvement qui
ne sc laissent plus penser A partir de l'opposition pr6sence/absence. La diff6-
rance, c'est le jeu syst6matique des difftrences, des traces de difftrences, de
l'espacement par lequel les 616ments se rapportent les uns aux autres. Cet
espacement est la production, A la fois active et passive (le a de la dijRrance
indique cette ind6cision par rapport A l'activitt et A la passivitt, ce qui ne se
laisse pas encore commander et distribuer par cette opposition), des intervalles
sans Iesquels les termes "pleins" ne signifieraient pas, ne fonctionneraient pas.
(1972a;38-39).

De gramma impliceert dat een deel van de betekenis van een teken
vooruit geschoven is, zonder dat precies te achterhalen is om welk deel
het gaat. Een volledig aanwezige betekenis Csignifit transcendentale"')
is niet te bereiken, aangezien een schriftteken nooit naar zichzelf kan
verwijzen. De tekentheorie van De Saussure die weI een transcenden-
tale betekenis toelaat, voldoet niet meer. Inherent aan het schriftteken
is immers dat er een breuk is met de zogenaamde reele context waarin
het teken werd geproduceerd, dat wit zeggen met de verzameling van
presenties (de aanwezigheid van de schrijver, zijn intentie en de hori-
zon van zijn ervaring) die het moment van inscriptie organiseerden.Juist deze breuk, die functioneert als breuk met de communicatie-
horizon, maakt een transcendentale betekenis onmogelijk.15 De
auteur die het teken schreef staat niet meer garant voor de betekenis
ervan. Gegeven de structuur van het schrift is de tekst losgemaakt van
een absolute verantwoordelijkheid of bewustzijn.

De kritiek die Derrida formuleert op de linguistiek van De Saussure
wordt geillustreerd in de wijze waarop hij diens teksten leest. Hij be-gint vanuit een bereidheid mee te redeneren, maar toont vervolgens
aan hoe zeer hij verstrikt raakt (moet raken) in de discontinuiteit die
zich in het betoog van De Saussure voordoet. Daar waar de linguist dezwakke plekken in zijn tekst niet doorzag valt zijn lezer onherroepelijkin de valkuil en wordt hij door de tekst gewezen op een mogelijke
herdefini8ring van de uitgangspositie.

(15) Derrida (1972;390-393).
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In zijn discussies met Rousseau en Ldvi-Strauss, in het tweede

deel van De la Gmmniatologie, past Derrida eenzelfde leeswijze toe.
Ook hier blijkt zijn eigen schrijven verbonden aan de lezing van
teksten van anderen. Terecht merkt Johnson in haar inleiding op de

vertaling van La Dbstmination dan ook op: "Derrida is, first and fore-

most, a reader, a reader who constantly reflects on and transforms the

very nature of the act of reading: (1981;X).
Derrida kiest bepaalde begrippen uit het werk van Rousseau en

I.,6vi-Strauss en legt deze open om aan te tonen dat de traditionele

opvatting over het schrift altijd al de veronderstelling in zich draagt dat
het gesproken teken de vorm van het schriftteken heeft. Hij leest mee

met een betoog, om daarna te laten zien waar zwakheden in de orde-

ning van het betoog een verschuiving van de conceptuele redenatie in

gang zetten. Hij laat zich als lezer regelen door de ontregeling die zich

binnen het geschreven betoog voordoet en definieert deze lectuur als

deconstructie:

Les mouvements de dEconstruction ne sollicitent pas les structures du dehors.

Its ne sont possibles et efficaces, ils n'ajustent leurs coups qu'en habitant ces

structures. En les habitant d'une cenaine manitre, car on habite toujours et plus

encore quand on ne s'en doute pas. Op6rant nEcessairement de l'int6rieur,
empruntant A la structure ancienne toutes les ressources stratagiques et 6cono-

miques de la subversion, les lui empruntant structurellement, c'est-A-dire sans
pouvoir en isoler des altments et des atomes, l'entreprise de dtconstruction

est toujours d'une certaine mani8re emport6e par son propre travail.

(1967a;39).

Deconstructie is niet een omkering of neutralisering van hierarchie,
maar een algemene verschuiving binnen het systeem van metafysische

opposities dat de hierarchieen mogelijk maakt. Het betreft een lees-

handeling die sterk afhankelijk is van de tekst die ter lezing genomen

wordt. De structuur van deze tekst wordt van binnenuit open gebro-

ken.

Spannend is de lectuur die Derrida uitvoert van teksten van

Rousseau. In 'Ce dangereux supp16ment' bespreekt hij opmerkingen
over het schrift van deze achttiende-eeuwse denker en vestigt hij aan-

dacht op het retorische spel, dat leesbaar is in de notie "suppl6ment"
die Rousseau onder andere ter sprake brengt in zijn Con»sions. Sup-

plement heeft namelijk twee betekenissen: toevoeging en substitutie.

Rousseau vat het spreken op als de natuurlijke, oorspronkelijke vorm
van taal en het schrijven als supplement in de zin van toevoeging.

Derrida nu benadrukt de tegenstrijdigheid in deze redenatie: er is in
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principe niets toe te voegen aan iets dat beschouwd wordt als volledig

oorspronkelijk. Hij zelf karakteriseert het schrift vervolgens ook als
supplementair, maar zet daarmee de andere betekenis in werking: het
schrift substitueert iets dat afwezig is. De notie supp16ment is para-
doxaal, zo beweert hij vervolgens, want zij benoemt enerzijds een
(overbodig) 'extra' dat aan iets dat al volledig is wordt toegevoegd, en
anderzijds een vervanging die een gemis moet compenseren.

Het betoog van Derrida spitst zich toe op de constatering dat
beide betekenissen van supplement in de tekst van Rousseau tege-

lijkertijd werkzaam zijn. Als Rousseau het schrift supplement noemt in
de zin van toegevoegd aan de primaire natuurlijke taal, dan speelt
altijd ook de notie mee van gemis: de natuurlijke taal mist iets, is in

principe onvoUedig. Het spreken is daarmee aangetast door aspecten
van het schrift: het supplement immers vereist een afwezigheid van
iets dat toegevoegd kan worden. Het accentueert dit gemis van presen-
tie en compenseert het door zichzelf.

De teksten van Rousseau tonen, zonder dat Rousseau dat lijkt te
willen zeggen, dat presentie altijd uitgesteld is, omdat supplementie
mogelijk wordt gemaakt door een fundamenteel gemis. De notie sup-
plement verstoort de ordening van binaire opposities. Het schrift is
zowel toevoeging aan als substitutie van het spreken. Schrift en spre-
ken zijn geen equivalenten, maar staan ook niet (meer) tegenover
elkaar. Derrida's lectuur van Rousseau wijst op een verschuiving van
het standpunt dat in eerste instantie in de tekst lijkt te worden inge-
nomen.

Deze lectuur leidt tot de vraag in hoeverre er sprake is van een
onbewustheid van de auteur ten opzichte van de werking van zijn tekst.
Derrida antwoordt op deze vraag dat het niet (in)zien van de implica-
ties van de tekst noch een passief noch een actief moment is:

(...) tout cela ne traduit ni une passivita ni une activit6, ni une inconscience ni

une lucidita de l'auteur. La lecture doit non seulement abandonner ces cat6go-

ries - qui sont aussi, rappelons-le au passage, des cat6gories fondatrices de la

mitaphysique - mais produire la loi de ce rapport au concept de suppltment

(...). (1967a;234).

Het   betreft    hier een blinde   vlek    ("tache   aveugle")    in de tekst   van

Rousseau, een niet-zien dat het zien mogelijk maakt en beperkt. In
tegenstelling tot Rousseau zelf kan zijn lezer de implicaties die op dit
punt in de tekst mogelijk zijn wel inzien, omdat hij een andere verhou-

ding met de tekst heeft. Toch wordt ook deze lezer op zijn beurt be-
lemmerd door tijd en ruimte en is hij nooit in staat alle betekenissen
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van het betoog te doorgronden.
De stellingname van Derrida met betrekking tot de teksten van

Rousseau heeft aanleiding gegeven tot een discussie met Paul de
Mani: Hij sluit aan bij de signalering van Derrida dat Rousseau een
zekere ambivalentie tentoonstelde ten opzichte van metafysische con-
cepties van natuur en oorspronkelijkheid van de taal, maar hij verzet
zich tegen de aanname dat Rousseau zich opzettelijk verborg voor
datgene wat hij niet wilde weten. De Man benadrukt dat Rousseau niet
blind was ten opzichte van zijn eigen tekst: hij was niet "deluded and
said what he meant to say: (1983;135). In Rousseau's tekst bevinden
zich naar zijn mening geen blinde vlekken, maar het is Derrida die het
doorzichtige taalgebruik van Rousseau verkeerd heeft geinterpreteerd.
Hij heeft een pseudo-Rousseau ten tonele gevoerd en vervolgens ge-
deconstrueerd, via inzichten die hij verkreeg van de echte Rousseau.17

De discussie tussen Derrida en De Man vindt haar aanleiding in
het vraagstuk van de oorsprong van de metafoor. Derrida schrijft aan
Rousseau een klassieke opvatting toe: de metafoor correspondeert niet
met een genoemd object, maar met de gemoedsgesteldheid van despreker.18 De metafoor is afgeleid van een primaire betekenis.
Rousseau is een representationele schrijver die aanneemt dat de "sens
propre" ten grondslag ligt aan de "sens figur6". De Man daarentegen
gaat ervan uit dat Rousseau veronderstelt dat de metafoor gefundeerdis in het niets. De Man beschouwt dit niets als beginpunt van de taal,
terwijl Derrida de oorsprong van taal opvat als bewerkstelligd door
verschillende aspecten en niet als 66n enkel punt. Het verschil in
opvatting ligt in het feit dat De Man door het niets als oorsprong te
nemen, de literaire tekst karakteriseert als zelfreRectief, als volledig
autonoom. Derrida echter waakt ervoor deze zelfreRectiviteit als ge-
slotenheid te denken. De oorsprong is zijns inziens verspreid; het ge-
slotene en autonome naar verschillende kanten open.

Het is een uiterst ingewikkelde polemiek, waarin De Man opvat-

(16) De Man (1983;102-141).
(ID Na de dood van De Man kwam Derrida op deze discussie terug en citeerde hij een

passage uit een brief van De Man uit januari 1972, waarin deze de conclusie van
zijn essay afzwakte. Hij schreef aan Derrida: "(...) I did not wish to exempt
Rousseau from blindness but only wished to show that, on the specific question of
the rhetoricity of his writing, he was not blinded: Derrida (19860,130).

(18) Rousseau hanteert volgens Derrida een metafoor ("reus") om iets letterlijk te
zeggen ("ik ben bang").



51

tingen toeschrijft aan Rousseau en Derrida die te simplificerend
zijn.19 Het lijkt plausibel te stellen dat de verschillen in standpunten
verbonden zijn aan uiteenlopende aannames met betrekking tot een
traditioneel hermeneutisch dilemma: welke posities van schrijver/lezer
(bewustzijn/onbewustheid) veronderstelt de tekst? Waar Derrida aan
de lezer de rol toekent van betekenisgever die meer (over)ziet dan de
schrijver, acht De Man de schrijver van de tekst in staat tot manipula-
tie van de lezer en is het deze laatste die gehinderd wordt door zijn
blinde vlekken.20

Derrida beschouwt de schrijver als een abstracte structuur die
diverse houdingen ten aanzien van het schrijven laat zien. De lezer kan
de spanning tussen deze houdingen effectief maken:

Et la lecture doit toujours viser un certain rapport, inapervu de 1'6crivain, entre
ce qu'il commande et ce qu'il ne commande pas des schtmas de la langue dont
il fait usage. Ce rapport [est] (...) une structure signifiante que la lecture critique
doit produire. (1967a;227).

De lezer voegt, onafhankelijk van de auteur, betekenissen toe aan de
tekst. Deze beweging van supplementeren bevestigt volgens Derrida
een structuur van schrijven die ook herkenbaar is in de werkelijkheid:

(...) le procts indtfini de la supplamentarita a toujours dtja entaml la prt-
sence, y a toujours dtja inscrit Pespace de la r6p6tition et du dadoublement
de soi. La repr6sentation en abyme de la pr6sence n'est pas un accident de la
pr6sence; le d6sir de la prtsence nait au contraire de l'abime de la reprt-
sentation, de la reprtsentation de la repr6sentation etc.. (1967a;233). 1

(19) Ik sluit mij aan bij Gearhart (1983;78) die stelt dat De Man "oversimplifies
Derrida's interpretation:. Zij voegt daaraan toe: "Derrida's analysis of the double
origin of language does not, however, state that Rousseau is blind tot the actual
"origin" of language in absence or in a void. Rather it argues that the theory of
language (...) point to an origin which is irreducibly double, and which, as such,
predetermines any opposition which could be made between presence and absence,
between passion and need. This Derrida calls 'the law of the supplement:

(20) Zie voor een interpretatie van deze discussie ook Corngold (1983;90-106), Harvey
(1987;60-69) en Schrover (1989;197-206).

(21) Derrida speelt een subtiel spel met het verschil tussen abfme en abyme: at)ime
betekent 'afgrond'. Mettre en abyme betekent het spiegelen van een voorstelling in
een gelijke voorstelling een eindeloze spiegeling. Abyme is de oude variant van het
modern Franse abime en stamt af van het Latijnse abyssus (zonder bodem). De i
impliceert een vervallen -4 maar wordt op zijn beurt vervangen door -y. In het door
Derrida genoemde abyme is een beweging leesbaar van verdwijning en substitutie.
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De werkelijkheid wordt beschouwd als een keten van supplementendie het onderscheid tussen presentie en absentie, binnen en buiten ter
discussie stelt. "Il n'y a pas de hors-texte", zegt Derrida (19678;227),om aan te geven dat presentie en historische of biografische realiteit
altijd effect zijn en niet een tegenwoordigheid. Hij waarschuwt daarmeeals het ware voor biografistische en referentiele 'fallacies'. Voor een
buiten de tekst aanwezige autoriteit die een uitleg zou bieden van de
boodschap die binnen de tekst te lezen is.

In Positions noemt Derrida De la Gmmmatologie een lang essay intwee delen, waartussen    de elf essays    uit LPcriture    et   la    diUkrence
geplaatst kunnen worden. Maar andersom kan De la Grammatologieook in het andere werk ingevoegd worden. De twee teksten schrijven
zich door elkaar heen: vertonen samenhang en reageren op elkaar. La
voir et le phtnom#ne zou opgevat kunnen worden als noot bij  een vanbeide teksten. Derrida expliciteert met deze cryptische omschrijving
opnieuw de gedachte van supplementariteit: de ene tekst staat met de
ander in verbinding. Teksten vullen elkaars betekenis aan en vormen
samen een labyrint:

Tous ces textes, qui sont sans doute la prtface interminable A un autre texte
que j'aimerais avoir un jour la force d'6crire, ou encore 1'6pigraphe A un autre
dont je n'aurais jamais eu l'audace, ne font, en effet, que commenter telle
phrase sur un labyrinthe de chiffres, placte en exerque A La voir et le phkno-
mkne. (1972a;13-14).

Met deze opmerking legt hij een relatie naar teksten die hij (in 1972)
nog niet geschreven heeft en naar teksten die hij nooit zal (durven)schrijven. Hij maakt daarmee duidelijk dat er aan elke tekst steeds
opnieuw een context toegevoegd kan worden die de plaats en beteke-
nis van die tekst doet veranderen. Het begrip context wordt daarmee
als het ware gediskwalificeerd omdat het geen aanspraak kan maken
op actualiteit.

De la Grammatologie stelt vooral filosofische teksten aan de orde,die Derrida analyseert en ontmaskert door aan te geven waar de logo-
centrische conceptualisering zwakke plekken vertoont. Binnen deze
teksten bevinden zich blinde vlekken die de grenzen van betekenis van
het betoog verschuiven. Derrida beperkt zich in zijn andere geschriftenniet tot filosofische teksten, maar houdt zich ook bezig met het lezen
van literaire teksten van bijvoorbeeld Mallarm6, Valary, Blanchot,
Genet, Ponge en Celan. Hij biedt met zijn opvattingen over het schrift-
teken niet alleen een kritische doordenking van filosofische concepten
middels een revisie of herschrijving van conventionele begrippen en
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hitrarchiean, maar ook een reflectie op de activiteit van het lezen die
binnen filosofie en literatuurbeschouwing wordt uitgevoerd.

Het werk van Derrida valt op door zijn bijzondere stijl. Vanwege
een subtiel taalspel: een tegelijkertijd gebruik maken van verschillende
connotaties van een bepaald woord; dubbelzinnige retorische construe-
ties en het hergebruik van oppositionele termen (pateolowly 22, ZOU

die stijl als 'literair' gekarakteriseerd kunnen worden, ware het niet dat
met deze uitspraak de suggestie zou worden gewekt dat het mogelijk is
te defini8ren wat literatuur is. Vastgesteld kan in ieder geval worden
dat Derrida de systematische discursieve vorm van taalgebruik ont-
wricht. Hij constateert dat de discursiviteit die in het traditionele filo-
sofisch discours conventie is, altijd wordt ondermijnd door metaforiek
en ambiguiteit die in elk discours aan de orde zijn.23 Geen enkel be-
toog kan de pretentie hebben niet dubbelzinnig te zijn.

Dat het onderscheid filosofisch/literair niet meer houdbaar is,
wordt ge lustreerd in de ingenieuze deconstructieve lectuur die
Derrida in Glas (1974) uitvoert van filosofische en literaire teksten.

Gtas (doodsklok) is het verslag van lezingen van teksten van Hegel en
Jean Genet die in eerste instantie naast elkaar uitgevoerd worden,
maar die elkaar bij nader inzien blijken aan te tasten en te door-
kruisen. De tekst van Derrida begint midden in een zin en eindigt ook
met een afgebroken zin, waarmee de afbakening van de lectuur (het
begin en einde van het leesproces) ter discussie wordt gesteld. De tekst
is opgedeeld in twee kolommen: links wordt een lectuur van Hegel
besproken, rechts die van Genet. De kolommen staan op zichzelf - zijn
afzonderlijk leesbaar: tegenover de auteur van de Rechtsphilosophie
wordt die van Journal du Voleur gesteld -, maar beinvloeden elkaar
tegelijkertijd over en weer. Ze worden doorbroken door tussenvoegsels
die soms als noten opgevat zouden kunnen worden, soms als terzijde-
opmerkingen of juist als onderdeel van de doorlopende tekst.

Deze lectuur levert een geschakeerd beeld op van de betekenis
van de teksten van de filosoof en de romancier. Wat opzij wordt ge-
schoven door traditionele Hegel-interpretatoren, krijgt van Derrida de
aandacht: de passages over de familie en over de status van de vrouw
uit de Phanomenologie des Gebtes in samenhang met gedachten over
de christelijke drie-eenheid en onbevlekte ontvangenis. Derrida leest
niet alleen de filosofische tekst van Hegel, maar 'leest' ook de familie-
relaties van Hegel in de zin van een briefwisseling tussen hem en zijn

(22) Zie Hon liwe, het voorspel op La Disstmination.

(23) Zie 'La mythologie blanche' (1972c;247-324).
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zuster Christiane. Tegenover de lectuur van Hegel die de filosofie, de
geest en vaderlijke autoriteit vertegenwoordigt, staat de lezing van deromans van Genet die de literatuur, het lichamelijke en vrouwelijke
representeert. In deze lectuur herschrijft Derrida opvattingen vanFreud: het homoseksuele personage dat Genet vorm geeft heeft geen
castratie-angst, omdat hij de fallus beschouwt als representatie van ietsdat er niet is.24

In Glas wordt een lees- en schrijfactiviteit duidelijk als een zichinvoegen in een keten van teksten die steeds langer wordt.25 Deze
handeling van inschrijven van de ene tekst in een andere karakteri-
seert Derrida met de notie gre#e.26 Als de ene tekst geplaatst wordt
in de context van een andere krijgt hij nieuwe betekenissen. Dit proceswerkt beide kanten op: de tekst die gebruikt wordt om de andere te
lezen wordt op zijn beurt ook door die andere ontsloten. Dit geldt inprincipe voor elke talige uiting: telkens is er een nieuwe enting en
daarmee een nieuwe betekenis mogelijk. Consequentie die Derrida
hieruit trekt is, dat de in de literatuurwetenschappelijke discipline
gebruikte notie 'intentie' ter discussie wordt gesteld. Losgesneden van
het bewustzijn van de auteur wordt de tekst opgenomen in een onein-
dige ruimte en tijd. Derrida illustreert dit met het voorbeeld van de
handtekening, die als schriftteken gebonden is aan een eenmaligecontext en schrijver, maar die alleen functioneert bij de gratie van
herhaalbaarheid, herkenbaarheid en vervalsbaarheid, waarmee hij de

(24) Freud neemt niet alleen in G/as, maar ook in andere teksten van Derrida een zeer
belangrijke plaats in. Als vertegenwoordiger van de traditie van het identiteits-
denken, gebaseerd op opposities als werkelijkheid/verbeelding, bewust/onbewust,ervaring/ droom, man/vrouw, heeft hij in zijn analyses laten zien dat dergelijkehi8rarchische verhoudingen 'omgekeerd' kunnen worden. Het bewustzijn is nietprimair, maar kan tegen de geijkte conventies in, beschouwd worden als een afge-
leide van het onbewuste. Freud heeft naar de mening van Derrida laten zien dat in
de psychoanalyse een beweging van deconstructie aan de orde is: dat wat verdron-
gen en verborgen is wordt ontsluierd. Dit betekent echter niet dat het onbewustedefinitief ontsloten kan worden: er blijft altijd sprake van een gedifferentieerdonbewuste, dat verschillende mogelijkheden tot interpretatie biedt. Het onbewuste
is een alteriteit die steeds doordringt in het bewuste zonder dat het beheersbaar is.Een spoorstruauur wordt zichtbaar in het onbewuste als oorspronkelijk verledendat nooit tegenwoordig is geweest en dat niet meer grijpbaar is vanuit het heden.
Het onbewuste functioneert als archi-6criture. Zie o.a. (1967b;293-340) en (1980).

(25) Vasterling (1983;91) spreekt over de dubbele strategie van deconstructie bij Derridavan tekstlezing en tekstproduktie.
(26) 'Greffe' stamt af van het Griekse 'grafein': graveren, schrammen, inkrassen,schrijven, inschrijven, bepalen, tekenen. 'Greffe' is zowel griffel als enting.
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27

waarborg van identiteit en oorspronkelijkheid verbreekt.
De deconstructieve operatie leidt tot een vervaging van het onder-

scheid tussen de tekst die ter lezing genomen werd en de tekst die
daarop reageert. De afbakening van tekst en interpretatief commen-

taar verdwijnt. Deconstructie blijkt meer dan interpretatie in een tradi-
tioneel hermeneutische zin: zij is het schn)ven van een nieuwe tekst in
en door middel van de lectuur. De functies van lezer en schrijver van
de tekst worden inwisselbaar, omdat de structuur van het schrift uit-
sluit dat een intentioneel subject de betekenis van een tekst vastlegt.

Het gaat om de inzet van het spel tussen "1'auteur qui lit" en "le pre-
mier lecteur qui dicte". 

De dichotomie filosofie/literatuur wordt door Derrida met opzet
ontmantelt en hij gaat daarbij zelfs zo ver dat hij de filosofische tekst
voorstelt als bijzonder literair genre. Hij schrijft dit in Ma,xes in een
herlezing van de Cahien van Val6ry:

Une tache est alors prescrite: 6tudier le texte philosophique dans sa structure

formelle, dans son organisation rhaorique, dans la spEcifitt et la diversitt de
ses types textuels, (lans ses moddles d'exposition et de production - au-deld de

ce qu'on appelait autrefois les genres -, dans l'espace aussi de ses mises en

sc8ne et dans une syntaxe qui ne soit pas seulement Particulation de ses signi-

fits, de ses rEftrences A l'Btre ou a la v6rit6, mais Pagencement de ses pro-
cadas et tout ce qui investit. Bref, consid8rer aussi la philosophie comme "un

genre litt6raire particulier", puisant A la rtserve d'une langue, am6nageant,

for ant ou d6tournant un ensemble de ressources tropiques plus vieilles que la

philosophie. (1972c;348-349).

Maar naar aanleiding van een lectuur van 'Mimique' van Mallarm6

merkt hij in La Disstmination op dat literatuur als zodanig niet
bestaat: "(...) qu'en tous cas il n'y pas d'essence de la litttrature, de
v6rit6 de la litt6rature, d'Xtre-littdraire de la litt6rature" (1972b;253).
Deze provocerende opmerking kan, in confrontatie met die over filo-
sofie als bijzonder literair genre, begrepen worden als ondermijning
van de oppositie filosofie/literatuur of discursief/literair. Beide noties

moeten opgevat worden als deeluitmakend van een archi-6criture: een

(27 Derrida signeert zijn Ma,xes, dat wil zeggen schrijft zijn handtekening onder de

tekst, maar maakt daarbij de opmerking dat deze hier in druk gekopieerde hand-

tekening eigenlijk vervalst is: "Ce que j'ai fait et contrefait ici". Met dit illustratieve
maar serieuze spel maakt Derrida de implicaties van zijn opvattingen duidelijk en
benadrukt hij hoe paradoxaal het ondertekenen door de schrijver van een tekst is.

De mogelijkheid van vervalsing zit besloten in elke betekenis.

(28) Derrida (1967b;335)
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beweging van inscriptie die verder reikt dan afzonderlijke genres endan het beschrijven van papier: "Il y a une 6criture sans livret dontchaque fois, A chaque instant, la pointe du trait proc&de sans pass6
sur la feuille vierge (...)" (1972b;252). Dit schrijven ontkent elke essen-tie of presentie - dus ook die van de literatuur als zodanig- omdat zij
een afwezigheid uitdrukt die gesupplementeerd moet worden. Om hetontbreken van de essentie van literatuur te benadrukken plaatstDerrida het begrip in parenthere:  "literatuur". Dit begrip "literatuur" isde subversie van de afzonderlijke genres of stijlen van filosofie en
literatuur, wat niet inhoudt dat het onderscheid tussen beide begrippen
wordt vernietigd. Deconstructie is geen destructie, maar wijst op dewillekeur van argumenten waarmee binaire opposities als hierarchie in
stand gehouden worden.

Frappant in dit licht is dat Derrida in een interview uit 1986 met
Salusinsky het verlangen uitspreekt literaire teksten te schrijven. Op de
vraag welke gebeurtenissen in zijn "intellectual life" hij vanuit biogra-fisch perspectief beschouwt als de belangrijkste, antwoordt hij:

(...) I'm not an intellectual. I've not the feeling of being an intellectual in thesense of a man of the profession, who has an intellectual life aside from hisprivate life. So the events in my life are not intellectual events. Even the books Ihave written: they have Origin<, perhaps in some events, which are not simply
intellectual. If I try to answer your question in a more classical way: my reading
of Rousseau, Heidegger, Joyce, MallarmB, Artaud. Then, since I've always beeninterested in literature - my deepest desire being to write literature, to writefictions - I've the feeling that philosophy has been a detour for me to come back
to literature. (...) the philosophical problematics of writing, was a detour to askthe question, "What is literature?: But even this question - "What is literature?"
- was a mediation towards writing literature. (Salusinsky 1987;22).

De wens literatuur of zelfs fictie te schrijven wordt in deze uitspraak
voorgesteld als de drijfveer achter zijn filosofische betogen.

Derrida heeft zijn opvattingen over het schriftteken op vele plaatsengeexpliciteerd. Steeds verweven zijn teksten zich rond andere teksten;
begrippen uit het ene betoog worden dan ook vaak (pas) duidelijk
door lezing van een ander betoog. Zijn werk kan niet gereduceerdworden tot een aantal kernbegrippen. Wel blijken bepaalde termen of
namen met elkaar in verband te staan, in die zin dat zij een keten van
niet-synonieme substituties vormen, die elkaar al naar gelang de con-text kunnen vervangen, omdat zij eenzelfde operatie van de taal alsschriftuur aanduiden: dijRrance, suppliment, arche-*criture, arche-
trace, maGe-marque-marche, hymen, tympan, en bijvoorbeeld phanna-
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kon.29 Deze namen tonen een onbeslisbaarheid omdat zij zich aan
een duidelijke bepaling van een binnen en buiten onttrekken. Ik zal
kort aangeven welk spel Derrida met dergelijke "pseudo-concepten" of
"double-edged concepts" speelt.

In La phannacie de Platon, het eerste deel van La Digstmination,
stelt Derrida de notie phannakon aan de orde, samenhangend met
pharmakeus en pharmakos. Pharmakon is een kunstmatige toevoeging:
geneesmiddel maar ook vergif. In Phaedms noemt Socratesr het
schrift een pharmakon, omdat het zowel een hulpmiddel ter onder-
steuning van de herinnering, als een gevaarlijk luimakend mechanisme
is. In de notie pharmakon is dus een dubbele activiteit ingesloten,
maar deze dubbelzinnigheid wordt door Plato-vertalers vrijwel altijd
geneutraliseerd tot 66n van beide betekenissen. Daarmee wordt de
effectiviteit van Plato's tekst echter ondermijnd. De vertalers van de
tekst gedragen zich 'platoons', dat wil zeggen stellen een logische iden-
titeit boven de onbeslisbaarheid van een tegengestelde werking. Zij
gaan ervan uit dat van twee contradictoire noties de ene waar is ten
koste van de andere. Derrida pleit voor een openhouden van de ambi-
guiteit en complexiteit tegen een beslissende logica in.

La double stance, het tweede deel van La Disstmination, be-
schrijft eveneens een dubbele werking, namelijk die van het hymen dat
als vlies een binnen en buiten van elkaar afgrenst, en tegelijkertijd ook
de ruimte is tussen ("entre") dit binnen en buiten in. Het hymen is als
een spelonk ("antre") waarin men ronddwaalt en zichzelf verliest. Hy-
men is een onbeslisbare figuur en heeft een erotische connotatie als
maagdelijk vlies dat zich in het vrouwelijk lichaam bevindt en dat ge-
opend wordt tijdens de geslachtsdaad. Zowel verstoring als verzoening

zijn krachten die binnen deze notie opereren:

"Hymen" (...) signe d'abord la fusion, la consommation du mariage, l'identifica-
tion des deug la confusion entre les deux. Entre deux, il n'y a plus de diff6-
rence, mais identit6. (1972b;237).

(29) Terecht waarschuwt Vasterling (1987;207-224) voor een reductie van het denken
van Derrida tot enkele cruciale termen en thema's: "Wat Derrida's 'lees- en schrijf-
methode' wil voorkomen, of, in ieder geval, belemmeren is dat de filosofische en
literaire teksten die hij zelf interpreteert (...) en dus ook zijn eigen tekst(lezing)en
gereduceerd kunnen worden tot een ondubbelzinnige 'boodschap'of positie waarin
de inhoud van zijn werk samengevat zou kunnen worden."

00)  In La ca,te posm/e vraagt Derrida zich af wie spreekt; Plato geeft de woorden van
Socrates weer, maar wie ga»,deert ons dat hij dat als neutrale vertater doet die
precies die betekenis aan de woorden geeft die Socrates erin wilde leggen?
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Eenzelfde dubbele operatie signaleert Derrida in het begrip 07npan,dat in de inleiding op Mages wordt voorgesteld als het trommelvlies
dat het binnenste van het oor (het labyrint van de gehoorgang) afsluit
van geluid van buiten.31 Het trommelvlies is de scheiding, maar ook
datgene wat het doorgeven van het geluid mogelijk maakt. De trillin-
gen van buiten resoneren op het vlies en dringen zo door naar hetbinnenste gedeelte van het oor. Tympan staat echter niet alleen voor
(een gedeelte van) het natuurlijke gehoororgaan, maar is ook een term
uit de druktechniek die de mal aanduidt waarmee een letter op papierkan worden gegrift.

De ambivalentie die zich in bovengenoemde concepten blijkt voor
te doen, zet aan tot een herziening van het filosofisch begrippen-
apparaat, zo is te lezen in het essay Dmpan. Opnieuw omschrijft
Derrida de traditionele filosofische handeling en wijst hij op andere
uitgangspunten die in deze handeling op te merken zijn.32 Het meta-
fysisch discours is gepreoccupeerd door grenzen en fundamenten van
het denken en heeft een poging gedaan die grenzen te overschrijden,
refererend aan iets dat buiten dat denken gesitueerd moet worden
(God, de mens, het zijn) en dat functioneert als "le propre" of waar-heidscriterium. Men baseert zich enerzijds op metafysische oppositiesin een systematisch betoog, anderzijds op een homogene ontwikkeling
van arch& naar telos. Deze principes houden een logocentristisch sys-
teem in stand dat geen aandacht heeft voor het marginale. Buiten de
filosofische tekst veronderstelt men leegte. Derrida raakt geintrigeerd
door deze "leegte", die vanuit zijn opvatting over het schriftteken niet
leeg is: "(...) au-deld du texte philosophique, il n'y a pas une marge
blanche, vierge, vide, mais un autre texte, un tissu de diffdrences de
forces sans aucun centre de rtfdrence pr6sente (...)" (1972c;XIX). Het
marginale dat de meerduidigheid en disseminatie opent, zal aandacht
krijgen in een deconstructieve lectuur van de filosofie. Het waarheids-
criterium als centrum van de argumentaties wordt bij die gelegenheid
op losse schroeven gezet.

Deconstructief lezen stelt het duale schema van het binnen en
buiten de tekst ter discussie en belemmert een definitieve betekenis-
toekenning. In zijn lectuur van 'Mimique' schrijft Derrida opnieuw

01) Het oor als geheimzinnig labyrint; Derrida sluit hiermee aan op Nietzsche die in
Die F*hliche Wissenschap ook de metafoor van het oor gebruikt.

02) Ook de tekst van dit essay (vgl. G/as) is in tweeen verdeeld: in de brede linker-
kolom filosofeert Derrida over het denken van de grens, in de smalle rechterkolom
staat een fragment van een tekst van Michel Leiris afgedrukt, waarin deze ingaat opde naam Persephone (1972ciI-XXv).
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over de dubbele procedure van dit proces: "Mallarm6 lit. Il 6crit en
lisant." (1972b;253). Tussen lezen en gelezen worden, schrijven en
geschrevene bevindt zich een hymen als scherm en spiegel. De spiegel
maakt de oppositie tussen de activiteit van schrijven (het ontwerpen
van betekenis) en de passiviteit van lezen (het observeren van beteke-

nis) onbruikbaar:

Des qu'on interpose un miroir quelque part, l'opposition simple de l'activit6 et
de la passivitt, comme du produire et du produit, ou encore de tous les parti-
cipes prdsent et de tous les participes pass6s (imitant/imit6, signifiant/signifi6,
structurant/structur6, etc.) devient impracticable et formellement trop faible

pour dominer le graphique de l'hymen (...). (1972b;253).

Hier wordt een belangrijke paradox van het deconstructieve lezen
zichtbaar: deconstructie zal als kritische operatie tot op zekere hoogte
vast moeten houden aan de termen van de metafysica.33 Zij is geen
destructie, maar bewerkstelligt een verschuiving van gevestigde opposi-
ties. De hierarchie wordt niet geneutraliseerd, maar houdt als om-
gekeerde en om te keren beweging stand:

D6construire l'opposition, c'est d'abord, A un moment donn6, renverser la
hitrarchie. N6gliger cette phase de renversement, c'est oublier la structure
conflictuelle et subordonnante de l'opposition. (...) La ntcessitt de cette phase
est structurelle et elle est donc celle d'une analyse interminable: la hi6rarchie
de ropposition duelle se reconstitue toujours. (19728;57).

Aandacht voor het marginale en voor een verspreiding van betekenis
wordt door Derrida meerdere malen getypeerd als een feminiene
handeling die tegen een mannelijk streven naar eenheid of waarheid

ingaat. Hij schrijft dit onder andere in Aperons,  Les   Styles  de  Nietzsche.

In dit poetische betoog biedt Derrida een lectuur van Nietzsche's afo-
rismen over de vrouw, waarmee hij een uiteenzetting geeft over de
verschillende schrijfwijzen die de negentiende-eeuwse filosoof hanteer-
de. Het vrouwelijke wordt gebruikt als metafoor voor het schrift dat in
beweging en onbeslisbaar is.

Dit beeld wordt door Derrida als volgt uitgewerkt. De traditionele
filosoof hanteert 66n stijl, de discursief-logische, die gericht is op
waarheid. Maar Nietzsche stelt deze discursiviteit ter discussie. Hij

(33) Ook tussen de oppositie metafysica/anti-metafysica staat een hynien als spiegel. Het
ene begrip heeft het andere nodig om gedacht te kunnen worden; de ene positie
wordt afgebakend ten opzichte van, middels de andere.
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schetst een vrouw die op afstand verleidt door met een sluier haar
"afgrond" te verbergen. De mannelijke filosoof die poogt te achter-
halen welke waarheid schuilgaat onder de sluier, loopt het gevaar zich-zelf te verliezen. De vrouw daarentegen weet dat zij niets verbergt, dater geen waarheid ligt in haar diepte. Deze paradoxale verhullende en
onthullende werking van de Nietzscheaanse vrouw - er wordt in feite
niets verborgen - is volgens Derrida te vergelijken met de beweging
van het schrift omdat het raadsel is ingegrift in de oppervlakte. Ook
het schrift verbergt geen diepere zin. Alleen een

schri ver die zich nietvastlegt op 66n stijl, ziet in dat waarheid een illusie is.
In de mooie slotpassage van £perons schrijft Derrida over de raad-

selachtige, maar misschien ook banale aantekening uit de Nachlass van
Nietzsche: U'ai oubli6 mon parapluie: Deze cryptische zin is niet
gebonden aan een context en staat open voor diverse betekenissen. Hij
onttrekt zich aan een hermeneutische horizon. Het geheim van beteke-
nis zal zich niet blootgeven, maar versluierd blijven. Hier tekent zich
opnieuw de vrouwelijke ruimte af, de diversiteit van stijlen, die een
onbeslisbaarheid van betekenis bewerkstelligt. De illusie van de man-
nelijke discursieve stijl wordt namelijk in dit ene korte zinnetje ont-
maskerd. Iedere - zelfs naieve - lezer zal begrijpen wat "ik heb mijn
paraplu vergeten" wit zeggen. De erudiete lezer zal wellicht een psy-
choanalytische symboliek in de zin kunnen ontdekken. Maar geen
enkele lezer zal kunnen beslissen wat de aantekening daadwerkelijk
zegt. De mogelijkheid blijft bestaan dat zij niets wit zeggen, niets ver-
bergt, maar alleen verleidt en een parodierend spel speelt met beteke-
nis.

Deconstructie zoals Derrida haar voorstelt en zoals zij bruikbaar kan
zijn in een literatuurkritisch kader leidt niet tot een definitieve lees-
methode gericht op een sluitende betekenisbepaling van een literaire
tekst, maar tot manieren van lezen die met verspreiding van betekenis
rekening houden, omdat de context naar alle kanten open is. Deze
leesstrategie houdt geen afwijzing in van de hermeneutische traditie
van interpretatie, maar een uitdaging en radicalisering van die traditie.

(34) In het tweede decl van deze tekst herleest Derrida Heideggers Nietzsche-lectuur.
Heidegger meende dat Nietzsche niet ontkwam aan de metafysig maar haar
slechts omdraaide. Derrida stelt hier tegenover dat de stijl van Nietzsche juist een
dubbe/e omkeer of parodie laat zien. Nietzsche presenteert meerdere visies op devrouw en ontkomt aan een metafysische (man versus vrouw) hierarchie. Derrida wit
geen partij kiezen voor een van die Nietzscheaanse visies op de vrouw, maar wit de
werking van de verschillende beelden aan de gang houden. Dit leidt uiteindelijk tot
de shockerende uitspraak dat seksuele differentie onbeslisbaar, gediss6mineerd, is.
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In La double stance levert Derrida kritiek op Mallarm6-interpretaties
van J.P. Richard (1961), gericht op de vaststelling van een thematische
structuur van de tekst, en op pluralistische interpretaties, die geba-
seerd blijken op een impliciete vooronderstelling ten aanzien van een
eenheid van betekenis. Pluralisme vooronderstelt een oorspronkelijke
relatie tussen signifiant en signifi6 die steeds nieuwe betekenistoe-
voegingen krijgt, maar in zijn kern niet wordt aangetast. De veelheid
van betekenissen die toegevoegd kan worden blijft beheersbaar. Disse-
minatie daarentegen ontkent een totaliserend verband tussen een oor-
sprong (kern) en toevoeging. Betekenistoevoeging impliceert namelijk
altijd ook betekenisverlies; verstrooiing ontwricht de totaliteit.35

Fenomenologische of thematische interpretatoren blijken in laatste
instantie niet geinteresseerd in syntactische, formele en grafische as-
pecten van de tekst, niet in het spel van betekenaren of in technische
manipulaties. Alles wat niet tot de semantische orde van het woord
behoort wordt weggelaten. Structuralistische interpretatoren hebben
wel oog voor dergelijke formele aspecten, maar te weinig aandacht
voor de inscriptie in de tekst, dat wil zeggen voor de nieuwe tekst die
gecreeerd wordt naar aanleiding van het gelezene. Gevaar van het
structuralisme is dat de kracht van het scheppen verloren dreigt te
gaan en dat de tekst gereduceerd wordt tot een transcendentaal pa-
troon.

Aan het slot van het essay La structure, le signe et le jeu (Lycriture
et la d#Nrence) chargeert Derrida de vele interpretatieve perspectie-
ven die binnen de literatuurbeschouwing voorgesteld worden, door
twee manieren van interpreteren te benadrukken. De ene streeft naar
een ondubbelzinnige waarheid of betekenisoorsprong van de tekst - te
denken valt aan de zoektocht naar de auteursintentie -, de ander richt
zich op het spel van betekenisgeving op het crefiren van telkens
nieuwe betekenissen:

Il y a donc deux interprttations de l'interprttation, de la structure, du signe et
du jeu. L'une cherche A dtchiffrer, reve de d6chiffrer une vtritt ou une
origine tchappant au jeu et A l'ordre du signe, et vit comme un exit la n6ces-
sit6 de l'interprttation. L'autre, qui n'est plus tourn6e vcrs l'origine, affirme le
jeu et tente de passer au-deld de l'homme et de l'humanisme (...). (1967b;427).

Ook hier zet Derrida de dichotomie op losse schroeven als hij beweert
dat het er uiteindelijk nia om gaat voor een van beide posities een

05) Derrida formuleert met stelligheid dat er geen thematische eenheid, boodschap,
beleefde ervaring of representatie van waarheid in de tekst ligt.
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keuze te maken, maar om de ruimte tussen beide interpretaties te
bepalen. Het spel van betekenis is niet gebaseerd op een fundamentele
on/bestisbaarheid of op de on/macht van de creativiteit van de lezer,
maar op de tekstualiteit (de structuur van de 6criture) die steeds ver-
dergaande relaties en contexten op kan leveren.36

Vanaf het einde van de jaren zestig raakten de opvattingen van
Derrida over het schriftteken bekend in Franse filosofische kringen.
Lamont (1987;584-622) doet een poging vanuit sociologisch perspectief
te verklaren waarom Derrida aanvankelijk zoveel prestige verwierf in
de Parijse academische wereld. Zij wijst erop dat de dialectische argu-
mentatie en retorische (Nietzscheaanse) schrijfstijl hoog aangeschreven
stonden in het Franse denken. Bovendien bood Derrida een uitgewerkt
theoretisch apparaat, waarmee hij aansloot op de Duitse wijsgerige
traditie (Heidegger/Husserl), en paste hij in het links-georienteerd
intellectueel kader (Sartre, Deleuze, Foucault)37 dat een verband leg-
de tussen macht enerzijds en cultuur en kennis anderzijds. Gasch6
(1979;189) benadrukt dat het denken van Derrida niet los gezien moet
worden van dat van Franse denkers als Lyotard en Merleau-Ponty, in
wier teksten ook een operatie van deconstructie te signaleren valt.

De faam van Derrida kwam tot stand door talrijke publikaties,
medewerking aan tijdschriften als Critique en Tel Quel, door onderwijs-
taken aan belangrijke instituten als de Ecole Normale Sup6rieure, en
door de oprichting van GREPH (Groupe de recherche sur l'enseigne-
ment de philosophie) in 1974: een onderzoeksgroep die ageerde tegen
de overheidsbezuinigingen op filosofieonderwijs. De rol die Derrida in

(36) Deconstructie als filosofische ingreep, als ontgrendeling van een betekenissysteem,
opent niet alleen nieuwe perspectieven voor de literatuurkritiek. Derrida heeft zich
ook beziggehouden met een deconstructieve lectuur van schilderkunst (La V rit2
en peintuir 1978) en van architectuur ('Point de folie - maintenant l'architecture'
1986). Ook in deze lezingen van beeldende en bouwkunst gaat het om diff6rance,
om de dubbele werking van binnen en buiten: om de aantasting van de identiteit
van gebruikte concepten.

(37) Eagleton (1990;387) noemt Derrida en Foucault exponenten van een ideologie die
hedentendage dominant is bij de radicale Westerse intelligentsia en die hij ken-
merkt als "libertarian pessimism: Hij legt deze term als volgt uit: 'The oxymoron is
instructive: libertarian, because something of the old expression/repression model
lingers on in the dream of an entirely free-floating signifier, an infinite textual pro-
duaivity, an existence blessedly free from the shackles of truth, meaning and soda-
lity. Pessimistic, because whatever blocks such creativity - law, meaning, power,
closure - is acknowledged to be built into it, in a sceptical recognition of the imbri-
cation of authority and desire, madness and metaphysics, which springs from a
paradigm quite other than the expression/repression model:
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de Franse filosofie speelde werd in de tweede helft van de jaren
zeventig kleiner. Vanaf dat moment nam zijn invloed op het terrein
van de literatuurbeschouwing in de Verenigde Staten echter in belang-
rijke mate toe. Opmerkelijk is dat er in de Noordamerikaanse filoso-
fische kringen aanvankelijk nauwelijks aandacht werd besteed aan zijn
werk. Dit heeft te maken met het empirisch-analytisch karakter van
het Amerikaanse denken, dat radicaal afwijkt van de redeneerwijze
van de grammatologie. Lamont merkt hierover op: "The intellectual
operations and style typical of deconstruction are in decided opposi-
tion to the ethos of analytic philosophy, which emphasizes precision,
clarity of language, and detailed argumentation." (1987;613).

Verrassend is dat Derrida vanuit zijn ontkenning van de logica en
waarheid, de laatste jaren steeds meer betogen schrijft/leest die een
geengageerde stellingname presenteren; die op een morele of politieke
positie gefundeerd zijn. Ook hier blijkt deconstructie gehanteerd te
kunnen worden als kritische houding die openingen markeert in een
politiek/ethisch betoo 

en aangeeft waar machtshierarchieen onder-
mijnd kunnen worden.

4. Literatuurkritische op/posities:
hermeneutiek versus grammatologie

De denkbeelden over de gramma van Derrida hebben ertoe geleid dat
een aantal gestandaardiseerde concepten uit traditionele interpretatie-
opvattingen verworpen werd. Zij voldeden niet meer vanuit de gedach-
te dat elke betekenis een doorverwijzen en uitwissen van betekenis
inhoudt. Concepten als valide betekenis, auteursintentie of bijvoor-
beeld de dichotomie Sinn/Bedeutung (meaning/significance) bleken
vanuit grammatologisch perspectief toe aan herdefiniering. Met name
Noordamerikaanse literatuurbeschouwers hebben zich, zoals ik in het
volgende hoofdstuk zal beschrijven, de laatste twee decennia met een
dergelijke herziening van literatuurwetenschappelijke noties bezigge-
houden.

In Duitsland, waar men in vergelijking tot Frankrijk en de Ver-
enigde Staten veel minder enthousiast was over de mogelijkheden van
het denken van Derrida, is begin jaren tachtig een discussie op gang
gekomen over het onderscheid hermeneutiek-grammatologie en de

(38) Vgl:Le dernier mot du racisme' en 'Admiration de Nelson Mandela'.
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relevantie van dit denken voor de bestudering van teksten. Deze dis-
cussie vond haar weerslag in  Tert und Inte,pretation  (1984), een bundel
voordrachten en essays samengesteld door Philipe Forget, waarin een
beeld wordt geschetst van uiteenlopende standpunten door diverse
sprekers uit de hermeneutische en poststructuralistische richting aan
het woord te laten. Middels een lectuur van twee essays uit deze bun-
del, die van Gadamer en Derrida, wit ik uitgangspunten van de herme-
neutische en grammatologische positie met elkaar confronteren en
doordenken.

Gadamer benadrukt in het essay Text und Interpretation dat de
hermeneutische handeling van het begrijpen op te vatten is als het
voeren van een dialoog. Het gaat om een communicatief proces, waar-
in gesprekspartners in principe bereid zijn elkaar te begrijpen. We
moeten deze dialoog volgens Gadamer niet opvatten als socratische
dialoog, gericht op een logos die voor iedereen gelijk is, maar als dia-
loog die de potentie van "anders-zijn" in zich opneemt. Deze gedachte
is afkomstig van Duitse romantici die, tegen de klassieke opvatting in,
twijfelden aan de mogelijkheid dat een subject zich volledig kan uit-
spreken. Taligheid ("Sprachlichkeit") veronderstelt zowel een brug als
breuk, zo meent Gadamer:

BrOcke, durch die der eine mit dem anderen kommuniziert und Ober dem flies-
senden Strome der Andersheit Selbigkeiten aufbaut, oder Schranke, die unsere
Selbstaufgabe begrenzt und uns von der Mdglichkeit abschrankt, uns selber je
ganz auszusprechen und mitzuteilen. (1984;31).

Fundament van een dialoog is de bereidheid Cder guter Willen") de
ander te begrijpen.

Gadamers concept 'tekst' hangt samen met zijn opvatting over
interpretatie. De tekst als hermeneutische notie is Zwischenprodukt en
geen eindprodukt zoals grammatica en linguYstiek aannemen, dat wit
zeggen een »e van het begripsproces ("Verstandigungsgeschehen").
Pas als een tekst niet onmiddellijk volledig te begrijpen is, realiseert
men zich haar tekstuele status en vraagt men zich af of de lezing juist
was. Maar dit impliceert niet dat alles tekst is. Een notitie ter aanteke-
ning van een gedachtengang bijvoorbeeld - denk aan Nietzsche's zinne-
tje over de paraplu - is geen tekst "weil sie als blosse Erinnerungsspur
in der Wiederkehr des in der Aufzeichnung Gemeinten aufgeht."
(1984;37). Ook een wetenschappelijke betoog bestemd voor een ge-
selecteerd publiek dat van de begripsvoorwaarden op de hoogte is, is
niet als tekst te karakteriseren. Discursieve teksten zijn naar de
mening van Gadamer te onderscheiden van literaire. Een literaire
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tekst heeft een bijzondere status, want neemt de interpretator in zich
op. De tekst heeft een "Einzigartigkeit" die hem als kunstwerk ken-
merkt.

Als reactie op de door Gadamer gepresenteerde voordracht stelde
Derrida drie vragen, waarvan de belangrijkste de goede wil betrof.39
Hij vatte deze notie, in tegenstelling tot Gadamers intentie, op als
Kantiaans concept van een waarde die buiten alle waarden staat, en
gaf daarmee blijk Gadamers op Plato gebaseerde begrip niet begrepente hebben (sterker uitgedrukt: niet te willen begrijpen). De goede wil
die volgens Gadamer inhield bereid te zijn mee te redeneren met een
ander - "den anderen so stark wie mijglich zu machen, so dass seine
Aussage etwas Einleuchtendes bekommt" (1984;59) - werd zo door
Derrida ter discussie gesteld. Hij presenteerde een misinterpretatie
van het concept van goede wil dat Gadamer hanteerde.40

Met zijn vragen trok Derrida de fundamentele ervaring van het
zich instellen op een dialoog in twijfel en postuleerde hij dat het uit-
eindelijk om een heel ander concept 'tekst' gaat dan Gadamer voor-
stelde. Gadamer gaf op deze reactie van Derrida als weerwoord dat zijelkaar klaarblijkelijk niet volkomen begrepen, maar dat Derrida even-
min als Nietzsche zich kon onttrekken aan het gegeven dat zij "reden
und schreiben um verstanden zu werden" (1984;61). Een meer diep-gaande uitwisseling van gedachten tussen Gadamer en Derrida kwam
niet op gang.

Meer zicht op het verschil tussen de hermeneutische en
grammatologische positie krijgen we na lezing van het essay vanDerrida dat in de bundel van Forget is opgenomen onder de titel
Guter WUte zur Macht. Derrida beschrijft de Nietzsche-lectuur van
Heidegger en vat deze provocerend samen als:

Es gibt eine Einheit von Nietzsches Denken, selbst wenn sic nicht die eines
Systems im klassischen Sinn ist. Und diese Einheit ist zugleich seine Einzigkeit,

09) Het essay van Gadamer dat door Forget wordt gepresenteerd is een uitgebreideversie van een lezing die hij hield in Parijs in april 1981. De vragen die Derrida
Gadamer na diens lezing stelde zijn door Forget getranscribeerd vanaf een band-
opname.

(40) Misschien geldt hier hetzelfde verwijt als dat wat De Man Derrida maakte met
betrekking tot diens lezing van Rousseau. De Man stelde dat Derrida Rousseau
bewust misgelezen zou kunnen hebben om zo zijn eigen denkbeelden te explid-teren: '(...) he deliberately misreads Rousseau for the sake of his own exposition
and rhetoric." (1983;139). In dit geval heeft Derrida Gadamers concept van de
goede wil misbegrepen om zo de houdbaarheid van dit concept op losse schroeven
te zetten.
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seine Singularitdt. Ausdruckliche These bei Heidegger: jeder grosse Denker hat
nur einen Gedanken. (1984;63).

De volledigheid ("Ganzheit") die Heidegger in Nietzsche's werk ver-
onderstelt en op basis waarvan hij Nietzsche tot "letzten Metaphysiker"
bestempelt, is er volgens Derrida niet.41 De lectuur van Heidegger illu-
streert een operatie van deconstructie: Heidegger valt zelf in de meta-
fysica terug op het moment dat hij Nietzsche een metafysisch denken
toeschrijft. Heidegger haalt uit de biografie van Nietzsche vragen die
hij vervolgens met de filosofie verbindt. Hij poogt "die Einzigkeit" van
Nietzsches denken overeind te houden tegenover de meerduidigheid
van leven en werk. Hij koppelt de naam van de denker aan het denken
zelf.

Derrida wijst er vervolgens op dat de naam van Nietzsche, de
uniciteit of eenmaligheid van deze naam, niet bestaat. Nietzsche draagt
meerdere namen, maskers en identiteiten. Het hebben van 66n naam
is de eenheid van "abend18:ndische Metaphysik" die Heidegger aan
Nietzsche oplegt. Heidegger wil Nietzsche op dubbelzinnige WijZe
redden van de tweeduidigheid.

Het meest opvallende verschil dat uit de essays naar voren komt is
dat Gadamer het begrijpen van een tekst in principe mogelijk acht
(zelfs wanneer het subject zich niet volledig duidelijk kan uitspreken),
omdat het subject dat de tekst produceert er een bepaalde bedoeling
mee heeft (hij geeft de tekst betekenis mee), terwijl Derrida daaraan
twijfelt vanuit zijn radicalere opvatting over 'tekst' en daarmee samen-

hangend over de verloren intentie van het schrijvend subject.
Heidegger begrijpt Nietzsche verkeerd, leest iets anders in diens
teksten dan Derrida erin leest, en hieruit blijkt dat de goede wil een
ander te begrijpen niet eenduidigheid of een beslisbare betekenis op-
levert. Uit Nietzsches teksten is op te maken dat de filosoof een niet-
identiteit is, met andere woorden een veelheid van namen en denk-
beelden bezit die iedere identiteit aantast en beslisbare betekenissen
verspreidt. "Einheit" en "Einzigkeit" die verband houden met de eigen-
naam raken verstrooid als blijkt dat er geen 66n-op-66n relatie is
tussen identiteit en naamgeving.

Derrida karakteriseert Heideggers Nietzsche-lectuur met behulp
van een metafoor uit Zamthustra: de koorddanser wordt beschermd

(41) Heidegger beschuldigt Nietzsche ervan metafysicus te zijn. Derrida maakt

Heidegger eenzelfde verwijt. Wat hij hiermee benadrukt is dat het niet mogelijk is
aan een metafysisch denken te ontsnappen - ook zij die dit denken bekritiseren
blijven schatplichtig aan het discours ervan.
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door een valnet, de eigennaam: het masker wordt hem afgenomen en
elk risico geminimaliseerd. Daarmee is de koorddanser echter al dood
"bevor er im Netz landete: Het is duidelijk dat Derrida de interpreta-
tieve dialoog opvat als gesprek tussen sprekers die elkaar onbekend
blijven omdat ze maskers dragen, terwijl Gadamer in de lijn van
Heidegger blijft zoeken naar namen ter verdediging van de sprekers
tegen de anonimiteit.

De verschillende uitgangspunten van een hermeneutische en gramma-
tologische lectuur worden nog duidelijker uit lezingen die Gadamer en
Derrida uitvoerden van poezie van Paul Celan. In Schibboleth, Pour
Paul Cetan (1986) beschreef Derrida zijn lectuur van Celans lyriek,
met name van gedichten uit de bundel Die Niemandsrose. Gadamer
schreef Wer bin Ich und wer bist Du (1973), een lang essay waarin hij
vanuit hermeneutisch perspectief verslag deed van zijn interpretatie
van de cyclus Atemkiwtall, bestaande uit eenentwintig korte verzen.42
Ik zal beide lezingen beschrijven, met andere woorden: achtereen-
volgend een lezing van Gadamers en Derrida's lectuur van Celans
gedichten presenteren. Zo blijkt de ene lectuur aanleiding te geven tot
een andere in een voortdurend doorgaand proces van lezen en schrij-

43
ven.

Wer bin Ich und wer bist Du
Gadamer neemt de volgorde van de verzen binnen Celans cyclus Atem-
birtall als houvast tijdens zijn interpretatieve handeling. Dit blijkt uit
verwijzingen naar voorgaande en volgende verzen als: "Wie das voran-
gegangene Gedicht" en "Dies Gedicht ist ein wahres Proomium, das
wie in einer musikalischen Komposition mit dem ersten Ton die Ton-
lage fur das Ganze angibt." (1986;18). Toch leidt het aanhouden van de
opeenvolging van de verzen niet tot de vaststelling van 66n overkoepe-
lend thema of begrip van de cyclus, want de betekenis van de verzen
wordt voornamelijk als geisoleerde eenheid bepaald: per gedicht
streeft Gadamer naar de constituering van 66n coherente betekenis.
Hij beschouwt het gedicht als een afzonderlijk geheel en tracht
daaraan een beslisbare betekenis te koppelen:

(42) In 1965 werd deze cyclus als aparte uitgave gepubliceerd; in 1967 werd hij opge-
nomen in de bundel Atemwende.

(43) Een eerste opzet van deze beschrijving publiceerde ik in Fonun der /ettemn 30
(1989).
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Gleichwohl ist jedes Gedicht dieser Folge ein Gebilde von eindeutiger Be-
stimmtheit, zwar nicht durchsichtig und von unmittelbar sprechender Klarheit,
aber doch nicht so, dass etwa alles verhollt bliebe oder Beliebiges zu bedeuten
vermochte. (1986;9).

In een aantal commentaren brengt Gadamer expliciet de eis van cohe-
rentie ter sprake#: 7.4 die Forderung praziser Kohiirenz [bleibt] als
erste bestehen und muss zunachst erfullt werden." (1986;16). Toch
wordt niet volledig duidelijk hoe dit coherentie-principe functioneert.
Gadamer spreekt over: "dichterischen Zusammenhang"(16), "Sinnvoll-
Zug des Wortlauts"(17), "Sinnkoharenz des Ganzen"(27), "vollen
Sinn"(83), "Einheit"(91). Maar tegelijkertijd suggereert hij met zijn
beschrijving van transpositie, dat sommige verzen uit verschillende
betekenislagen zijn opgebouwd. Aan de ene kant stelt Gadamer dat er
gestreefd moet worden naar een betekenissamenhang die betrekking
heeft op de tekst als geheel: "Solange das Ganze eines gegebenen
Textes noch nicht voll durch Kohiirenz gedeckt ist, kann aber noch
alles verkehrt sein." (1986;133). Aan de andere kant echter meent hij
dat de eis van coherentie niet die van strenge eenduidigheid is, omdat
een tekst verschillende begripsniveaus kan bezitten. Gadamer laat
daarmee ruimte open voor "den Sinn des Vieldeutigen und Unbe-
stimmten" en voor de "Sinnhalt" van "unuberschaubaren Konnota-
tionen" (1986;112-113). Toch beweert hij even later dat elk taalgebruik,
ook de potsie pure, eenduidig is.

In samenhang met de opvatting dat de verzen een coherente bete-
kenis bezitten, staat, we lazen hetzelfde ook bij Oversteegen, de aan-
name dat zij een cognitief karakter hebben, dat wil zeggen een wezen-
lijke ervaring uitdrukken. Gadamer formuleert dit als: "die eigentliche
Erfahrung, die aus diesen Versen spricht"(42), "die eigentliche Bewe-
gung des Gedichtes"(47), "Das ist die eigentliche Aussage"(53). Het
primaat van de ervaring in relatie tot een aanspraak op universaliteit
van betekenis is een van de grondprincipes van de hermeneutische
interpretatie.

Opvallend is dat Gadamer bepaalde semantische begrippen niet
kan combineren zonder daarbij gebruik te maken van buitentekstuele
informatie. In zijn interpretatie van het tweede gedicht heeft hij folklo-
ristische kennis nodig om een woord als "Hungerkerze" te begrijpen. In
zijn nawoord expliciteert hij deze handeling met de argumentatie dat

(44)  Denk aan Oversteegen (paragraaf 1) die ook de eis van coherentie als presuppositie
van zijn literatuuropvatting expliciteerde.
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buitentekstuele informatie, ook priv6-informatie betreffende de dich-
ter, behulpzaam kan zijn bij de betekenisvaststelling: "Freilich sind
solche Informationen, die von aussen kommen, oft auch kostbar. Sie
bewahren vor dem vOlligen Verfehlen des Richtigen, wenn man esselber mit der Interpretation versucht." (1986;120). Er treedt hier een
verschuiving van argumenten op in Gadamers betoog, want op de eneplaats pretendeert hij een 'werkimmanente' leeshouding voor te staan:
"Worauf es allein ankommt, ist, das zu verstehen, was der Text selber
sagt, unbeschadet aller Anleitung, die aus Informationen von aussen zu
kommen vermag." (1986;138), terwijl hij elders toelaat dat bepaalde
buitentekstuele informatie behulpzaam mag zijn bij de betekeniscon-
stituering.

In diverse commentaren betrekt Gadamer biografische gegevensbetreffende Celan zelf in het interpretatiemoment. Dit blijkt onder
andere uit zijn interpretatie van het vijftiende gedicht: "Die erste
Strophe spricht von den Verfolgten. Das lasst sich bei diesem Dichter
und in diesen Jahren kaum anders als in bezug auf die Judenverfol-
gungen Hitlers verstehen (...)." (1986;81). Het "diesem Dichter" slaat in
dit geval op de persoon Paul Antschel die het anti-semitisme voor,tijdens en na de 1\veede Wereldoorlog aan den lijve heeft onder-
vonden. Er vindt hier een gelijkstelling plaats van de biografische per-soon  en de pemona poem; van persoonlijke en dichterlijke ervaringen.Gadamer signaleert een spanning tussen deze extra- en intra-
tekstuele informatie, die afneemt naarmate de tekst ouder is:

Die Spannung zwischen besonderer Information und solcher, die man aus demGedicht selbst sch8pfen kann, ist nicht nur, (...) eine relative. Sic ist wohl auch
eine veranderliche von der Art, dass diese Spannung sich im Laufe der Wir-
kungsgeschichte eines Werkes mehr und mehr abschwacht. (1986;130).

Met deze opmerking suggereert hij dat bepaalde specifieke (bijvoor-beeld biografische) kennis op de duur kan gaan behoren tot algemeenbekende informatie.
Het probleem van het toelaten van buitentekstuele informatie is

een probleem om langer bij stil te staan en Gadamer gaat dan ook in
op een interpretatie van Peter Szondi van Celans gedicht 'Du liegst im
grossen Gelausche'. Szondi levert nauwkeurige biografische details die
dit gedicht ontsluiten, maar die naar zijn mening niet mogen verhin-
deren dat de immanente logica van het gedicht zelf gereconstrueerddient te worden. De vraag die door het betoog van Szondi wordt opge-
roepen is, aldus Gadamer, die naar de hoeveelheid van informatie die
een lezer moet bezitten wil hij de tekst van Celan kunnen begrijpen.
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Gadamer poogt op zijn beurt het gedicht te interpreteren en na te
gaan of buitentekstuele gegevens nodig zijn voor het bepalen van de
betekenis. Hij komt tot de conclusie dat dergelijke informatie niet
noodzakelijk is, omdat het gedicht zelf al aangeeft wat het betekent:

Man muss nichts Privates und Ephemeres wissen. Man muss sogar, wenn man
es weiss, von ihm wegdenken und nur das denken, was das Gedicht weiss. Aber
das Gedicht will seinerseits, dass man alles das weiss, erfahrt, lernt, was es weiss

- und all das fortan nie vergisst. (1986;130).

Men moet volgens Gadamer twee zaken uit elkaar houden; het is aan
de ene kant mogelijk verschillende interpretaties naast elkaar te laten
gelden,  aan de andere kant vast te stellen dat  de ene interpretatie pre-
ciezer is dan een andere en daarmee meer juist. De precieze en juiste
interpretatie van een gedicht wordt gegeven door een ideale lezer: "Die
Prazision im Verstehen des Gedichts, die der ideale Leser aus nichts
als aus dem Gedicht selbst und aus den Kenntnissen, die er besitzt,
erreicht, ware ganz gewiss der eigentliche Massstab." (1986;132).
Gadamer benadrukt hier de werkimmanente activiteit van de ideale

lezer, maar staat tegelijkertijd toe dat gebruik wordt gemaakt van
bepaalde kennis die zich niet hoeft te beperken tot het domein van de
tekst.

Gadamer leest elk gedicht afzonderlijk, ofschoon hij wel oog houdt
voor de plaats die het gedicht inneemt in de cyclus. Verbindende scha-
kel tussen al deze, in feite losstaande, interpretaties is het probleem
van de identiteit van 'Ich' en 'Du' dat steeds opnieuw terugkeert. Een
definitieve oplossing voor dit probleem kan en wil hij niet geven. Aan
de ene kant stelt hij dat de dichter van de poezie zelf evenmin in staat
is een adequaat antwoord te leveren, maar ook suggereert hij dat er
een soort metafysisch begrip van dit probleem van identiteit mogelijk
is: "Wer ein lyrisches Gedicht liest, versteht in gewissem Sinne schon

immer, wer hier Ich ist." (1986;11). Het vers zelf houdt de vraag naar
de identiteit van de dichterlijke personages open. Deze vraag die in de
titel van het essay wordt geformuleerd als "wer bin Ich und wer bist
Du" is niet de enige die onbeantwoord blijft, want Gadamer eindigt
een aantal interpretatieve commentaren met een vraagstelling, waar-
mee hij een openheid van de betekenis markeert. Hij onderbouwt hier-
mee zijn opvatting dat een gedicht een veelstemmigheid kan bezitten
en tevens kan zinspelen op connotaties die nog niet te achterhalen zijn.

De verzen uit Atemkristall kunnen begrepen worden,  maar vele van
Celans latere gedichten zijn niet meer te begrijpen, meent Gadamer:
"manche seiner spateren Gedichte [versinken] ins Unentzifferbare:



71

(1986;113). In dit verband noemt hij het hermeneutisch uitgangspuntdat de interpretatie van moeilijke teksten pas op gang kan komen als
men reeds over een bepaald begrip beschikt "Es ist aber ein alter
hermeneutischer Grundsatz, dass man bei der Interpretation von
schwierigen Texten dort einsetzen muss, wo man ein erstes, halbwegs
sicheres VerstS:ndnis besitzt." (1986;113). Dit lijkt een aansporing tot
raadpleging van buitentekstuele bronnen, maar opnieuw is Gadamer
dubbelzinnig: de taal van de dichter moet beschouwd worden in de
context van diens werk - hoewel niet iedere lezer zal kunnen beschik-
ken over de joods-mystieke en biologische kennis die Celan zelf bezat.

Tot zover mijn lectuur van Gadamers interpretatie van Atem-kristall. Gadamer komt eruit naar voren als een lezer van "goede wil",die aan de ene kant een vrij strikte thesis presenteert over de coheren-
tie van betekenis, maar die aan de andere kant in de praktijk van zijn
lezen op redelijk flexibele wijze met die coherentie omgaat. Hij neemt
aan dat Celans teksten een beslisbare betekenis bezitten, ook al is die
betekenis voor hemzelf als lezer niet altijd volledig waarneembaar. Het
lijkt erop dat de coherentie die Gadamer nastreeft een betekenis is die
tot stand komt op basis van betekenisgegevens die op een bepaaldmoment voorhanden zijn. Klaarblijkelijk kan de bepaling van die bete-
kenis op een ander moment (bijvoorbeeld wanneer over meer extra-
tekstuele informatie wordt beschikt) aangepast worden. Belangrijk is
dat Gadamer zich in dialoog met de tekst opstelt als een produktieve
lezer die veel moeite doet de context van het werk van Celan te leren
kennen.

Schibboleth
Bij het lezen van Celans poezie vertrekt Derrida niet vanuit een afzon-
derlijk gedicht, cyclus of bundel, maar vanuit een begrip dat hij zelf
aandraagt en dat in de loop van zijn betoog op verschillende manieren
van toepassing blijkt te zijn op deze gedichten. Dit begrip, "circon-
cision" ("Beschneidung")45, hangt samen met de vraag naar de damm.
Een besnijdenis is net als een datum een eenmalige inkerving ofwel
een merkteken van plaats en tijd.

Derrida verdiept zich in wat Celan direct en indirect over de
datum zegt. Hij beschrijft hoe de dichter niet alleen herkenbare (lees-

(45)  Ik lees naast de Franse tekst ook de Duitse vertaling van Schibbo/eth gemaakt door
Wolfgang Sebastian Bauer 1986. Deze vertaling staat hier en daar namelijk dichter
bij de in het Duits geschreven poezie van Celan. Met andere woorden: in het Duits
van de vertaling zijn echo's van woorden die Celan zelf schreef nadrukkelijker te
horen.
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bare), maar ook onleesbare data aanneemt: "anniversaires, anneaux
[ringfdrmig Wiederkehrendes], constellations et r6p6titions d'6v6ne-
ments singuliers, uniques, irr*ttabler: "unwiederholbar", c'est son
mot." (19868;13).

Het probleem van datering is, als dat van de signatuur zoals
Derrida dat in Maiges heeft uitgewerkt, ambigu. Het is niet mogelijk
iets te dateren wat zich niet herhaalt, terwijl tegelijkertijd geldt dat
eenmalige gebeurtenissen gedateerd (opgetekend, ingegrift in ruimte
en tijd) worden.  Als men over de datum wil kunnen spreken, zegt
Derrida, moet men hem losmaken van die ene specifieke gebeurtenis
die op dat ene moment plaatsvond. Men moet hem leesbaar, hoorbaar
en waarneembaar maken "au-dela de la pure singularitt dont elle
parle." (19868;23).41

Celans Mendian-rede staat nadrukkelijk in verband met de datum-
problematiek. 8 In deze voordracht die Celan uitsprak bij de ont-
vangst van de Georg Buchner-prijs op 22 oktober 1960, noemt hij
verschillende data: 1909, 1792, 20 Janner, en spreekt hij, naar de
mening van Derrida, ook impliciet over de datum. Data opereren als
eigennaam: dat wil zeggen als toeEigening en markering van ruimte en
tijd. Celan voorzag zijn verzen van een uiterlijke (aanwijsbare) datum
in die zin dat hij het hier en nu waarop het gedicht geschreven of
voltooid werd vastgelegde, maar hij heeft ook een innerlijke (niet geac-
tualiseerde) datum aan de orde gesteld. Deze innerlijke datum of
inkerving dient begrepen te worden als herinnering aan dat wat
"unwiederholbar" is, maar wat zich in de poezie "wiederholt". Het een-
malige wordt teruggeroepen en blijkt dus in zekere zin niet eenmalig
te zijn: "chaque fois, A la mBme date sera comm6mor6e la date de ce
qui ne saurait revenir." (1986a;37). De dertiende februari 1962 roept
de herinnering aan dertien februari 1936 wakker. Data zijn verbonden
met afzonderlijke gebeurtenissen, die zich samenvoegen in 66n begrip,

(46) Datering is net als de signatuur een markering van een bepaald moment dat ge-
bruikt wordt in herhaling; eenmaligheid en oorspronkelijkheid moeten vervalst
kunnen worden.

(47) Het is vanuit deze opmerking van Derrida dat ik me verzet tegen de suggestie van
Roel:ins (1988;43) dat de holocaust als dt datum van Celans werk beschouwd moet
worden. Roelans schrijft: "Aan Celans poezie (...) is de secessieve beweging in het
polijsten van de taal tot een maximum aan "Faszmarion' echter volledig vreemd.
Dit hangt samen met de "datum" die zijn hele werk motiveert, nl. de Holocaust,
waarin zijn ouders en vele verwanten omkwamen." Naast het gevaar van de 'bio-
gmphical fallacy' dreigt hier het gevaar van een thematische interpretatie die te
weinig oog heeft voor de heterogeniteit van de datum in Celans werk

(48) In hoofdstuk zeven zal ik nader op deze rede ingaan.
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maar die tegelijkertijd verschillend blijven. De data maken de poezie
mogelijk.

In de datum speelt zich een beweging af van loslaten en verhullenvan het eenmalige (het "Einzigartiges"). De herinnering aan een be-paalde datum vernietigt die datum als zodanig (als tekening van eeneenmalige gebeurtenis):   "Ce   qui   se doit commdmorer,   a   la  fois["Gleichzeitig"] rassembler et r6pater, c'est das lors, a ta fois, l'antan-
tissement de la date, une sorte de rien, ou cendre." (1986a;40).As is het stoffelijk overblijfsel van vernietiging, een spoor van ver-branding dat op iets wijst wat er niet meer is. Juist in Celans lyriekkomt een dergelijk spoor vaak voor, zoals Derrida illustreert aan de
hand van diverse gedichten en gedichtfragmenten. Maar niet alleen asis een door Celan gebruikt beeld waarmee het denken over de datum
vorm krijgt. Ook de beelden van ring en meridiaan opereren als codevoor de wederkeer van iets dat niet meer terug kan keren, van iets dathetzelfde en al anders (geworden) is. Derrida citeert om dit te verdui-
delijken een passage uit het gedicht 'Mit Brief und Uhr', waarin zoweltijdsbepalingen, als het beeld van een ring (de ring om de poot van eenpostduif) voorkomen en met elkaar samenhangen.49 De duif vliegt uit
op een bepaalde datum en keert later terug naar de plaats van her-
komst. De ring is een "Zeichen der Zugehorigkeit, des Bundnisses undder Bedingung fur eine Wiederkehr" (1986;45). Misschien, zo vraagtDerrida zich af, is de ring wel meerzeggend dan de boodschap die depostduif met zich meedraagt.

Derrida doordenkt het begrip datum aan de hand van gedichten enfragmenten van gedichten. Zijn wijze van lezen is als het ware een
rondgang: hij beschrijft steeds hetzelfde op verschillende manieren en
met behulp van verschillende poetische passages. Zijn betoog weeftzich rond een aantal kernwoorden; het herhaalt zich, breidt zich uit enkeert terug naar eenzelfde punt.

Aan de noties "circoncision" en "date" verbindt Derrida ook het
begrip "schibboleth: Dit woord dat in het Hebreeuws verschillendebetekenissen heeft, bezit een symbolische waarde als wachtwoord. HetHebreeuwse wachtwoord was nodig voor het passeren van de grens-
overgang en werd door een bepaalde groep mensen (Ephraimiten)niet goed uitgesproken, zodat hun identiteit meteen bekend werd. Een

(49) De passage die Derrida citeert luidt: "Scherte die Brieftaube aus, war ihr Ring / ZUentziffern? (All das / Gewolk um sie her - es war lesbar.) Litt es / der Schwarm?Und Verstand, / und flog wic sie fortblieb?:
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schibboleth is een teken dat een onderscheid aangeeft, middels een

minimaal fonetisch verschil dat op zichzelf betekenisloos is. Het schib-

boleth is dus als het ware tegenovergesteld aan de diff6rance, het
woord dat alleen schriftuurlijk en niet fonetisch onderscheiden kan

worden.50
Het woord schibboleth komt een aantal malen letterlijk voor in

Celans verzen, maar is ook op een indirecte manier aan de orde als

benadrukking van het geheim dat altijd op de achtergrond van een

gedicht aanwezig blijft en dat zich aan elke betekenisgeving onttrekt.

In deze opvatting van het woord schibboleth markeert Derrida zijn
positie als lezer van poazie:

(...) le schibboleth reste secret, le passage incertain, et le potme ne dtvoile un

secret que pour confirmer qu'il y a 18 du secret, en retrait, A jamais soustrait A

l'exhaustion hermEneutique. Secret sans hdrmetisme, il reste, et la date,
htttrogtne A toute totalisation interprttative. Eradiction du principe herm6-

neutique. Il n'y a pas un sens, des qu'il y a de la date et schibboleth, plus un

seul sens originaire. (1986a;50).

Het hermeneutisch principe van betekenis wordt geelimineerd: er
bestaat geen (oorspronkelijke) betekenis meer sinds er een datum

bestaat en een schibboleth. Aan dit laatste kan toegevoegd worden:

sinds mensen gebeurtenissen uit het verleden in herinnering trachten

te houden en tot het besef komen dat die herinnering ontoereikend is.

In het vers 'In Eins', opgenomen in Die Niemandsrose, wordt

duidelijk hoe de datum functioneert als wachtwoord. De dertiende

februari markeert verschillende politieke gebeurtenissen: revolutie in

Petersburg, Spaanse burgeroorlog, demonstratie in Parijs. Zij worden

uitgedrukt in verschillende talen: "no pasardn", "Peuple de Paris",

"Petropolis". De poezie spreekt niet over expliciete data, maar toont

deze data in het schrijven (van de uitdrukkingen in de verschillende

talen) zelf.
De taal van de citaten die in het vers voorkomen: Spaans, Frans,

Hebreeuws en Oostenrijks, en het feit dat het Spaanse citaat cursief

gedrukt is, refereren bovendien aan de onvertaalbaarheid van poB-
tische taal. Het gedicht zou bijvoorbeeld niet in het Frans te vertalen

(50) Vgl. Hanssen (1987,221): "Het schibboleth is in de eerste plaats een diacritisch

teken, een minimale fonetische differentie, die geen betekenis in zichzelf bergt,

maar wet een onderscheid (differentie) kan maken (...) als herkenningsteken kan

het de (imaginaire) grens trekken tussen binnen en buiten, kan het over leven en

dood beschikken".
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zijn, zonder dat de bijzondere betekenis van het Franse citaat - die in
de Duitse context van het vers extra nadruk krijgt - verandert. Ook het
verschil tussen "Feber" en "Februar" is in een vertaling niet aan te
geven. Deze onvertaalbaarheid van het gedicht beschouwt Derrida als
een brandmerk dat op zichzelf niet betekenisdragend is, maar wel alsonderscheidend kenmerk fungeert. Ditzelfde deed zich voor bij hetHebreeuwse schibboleth, dat een willekeurig teken was zonder bijzon-
dere betekenis, maar dat bij uitspraak toch een scheiding markeerde.

Ook in het uit Von SchweUe zu Schwelle afkomstige vers dat'Schibboleth' als titel draagt, leest Derrida 'februari-gebeurtenissen' die
een 'zich buiten de grens bevinden' uitdrukken: "das Ausserhalb-seines-
Zuhause-Seins" en "das Aus-dem-Zuhause-ins-Vaterland-gerufen-werden" (1986;68). Een betekenisvaststelling van dit vers is blijkens detitel onmogelijk. Het gedicht draagt, volgens Derrida, tegelijkertijd wel
en niet dezelfde datum als het eerder door hem besproken 'In Eins'.Het ene vers spreekt over het Zuid-Duitse "Feber", het andere over
het Duitse "Februar", maar beide verzen "parlent, dans la meme lan-
gue, deux langues diff6rentes" (1986a;59). Zij delen elkaars taal, maar
wijken ook af.

In Celans verzen is zowel sprake van een conventionele (systema-tisch, op de kalendertelling gebaseerde) datering als van niet-conven-
tionele. Als voorbeeld van een conventionele datum (moment, plaats,
handtekening, dat wil zeggen "marques singulidres") geeft Derrida:
Janner, Tubingen, Quatorze Juilletssi, Juli ist nicht Juli, Marz, enNovember. Hoe moeilijk de grens te trekken is tussen deze en niet-
conventionele data wordt echter duidelijk uit het feit dat Celan con-
ventionele data soms op een bijzondere manier hanteert, bijvoorbeeldin het geval waarin "Stunde" als gesprekspartner wordt voorgedragen:"diese Stunde, deine Stunde / ihr Gesprach mit meinem Munde:

De conventionele datum wordt verbonden aan de holocaust, dieook als niet-conventionele datum opereert. De spanning tussen een-
maligheid en algemeenheid (H/iederholung) die zich in een datum voor-
doet, wordt in het beeld van de holocaust (den Alles-Verbrenner)  aande orde gesteld. Derrida noemt de datum van de holocaust een alge-mene datum, omdat zij op elk moment ergens ter wereld plaatsvindt:

(...) mais il y a un holocauste pour chaque date, et quelque part dans le monde
A chaque heure. Chaque heure compte son holocauste. Chaque heure est uni-

(51) Het meervoud 'Juillets' stelt vast dat er meerdere afzonderlijke gebeurtenissen in66n datum samen komen; maar ook dat elk jaar een nieuwe juli tot stand komt.
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que, soit qu'elle revienne (...) [Jede Stunde ist einmalig, sei es, dass sie wieder-

kehrt] (1986a;83).

Niet elke lezer zal de referenties die bij de in de verzen genoemde
data horen kennen. De teksten moeten zich daarom lossnijden van de

specifiekheid van de datum waaraan zij verbonden zijn. Derrida vindt
aansluiting bij een poeticale uitspraak van Celan: "Vielleicht ist das
Neue an den Gedichten, die Heute geschrieben werden, gerade dies:
dass hier am deutlichsten versucht wird, solcher Daten eingedenk zu
bleiben" en voert deze aan als argument voor de stelling dat gedichten
een datum in herinnering houden, die niet met 66n enkele gebeurte-
nis, maar met meerdere gebeurtenissen te verbinden is. (Celan bracht
deze pluraliteit van de datum tot uitdrukking in de meervouds-s in "14

juillets"). De dichter zelf zal deze verschillende gebeurtenissen nooit
allemaal overzien.52

Een niet-conventionele datering die in Celans poezie aan de orde
wordt gesteld is de datering van de jood. Het jodendom heeft een
structuur die analoog is aan die van de datum, want is ook geen feit of
eigenschap, maar wijst tegelijkertijd op een zelf en een ander. Celan
benadrukte deze dubbelzinnigheid van het jood-zijn in zijn proza-
gedicht 'Gesprach im Gebirg' toen hij schreef: "sein Name, der unaus-

sprechliche". De naam van de jood kan door niet-joden niet uitge-
sproken worden en functioneert volgens Derrida als een schibboleth:
"Celan rapelle qu'il n'y a pas de propritt6 juive [keine judische Eigen-
schaft] (...) Le juif est aussi l'autre, moi et l'autre". (1986a;90-91). "Ik"
en "de ander" verwijzen naar een uitspraak die Celan deed in zijn
Meridian-rede, maar verwijzen tegelijkertijd ook naar de eigen joodse
achtergrond van Derrida.

Het joodzijn is verbonden aan het ritueel van het besnijden; op
een vastgestelde datum treedt een jongen toe tot de gemeenschap. Dit
motief van besnijdenis wordt bij Celan soms tot expliciet poeticaal
motief: "Diesem / beschneide das Wort / diesem schreib das Leben-

dige / Nichts im Gemut", maar wordt ook op indirecte wijze aan de
orde gesteld, bijvoorbeeld in het fragment: "Reiss die Morgentur auf,
Ra--". De jood is besnijder en degene die besneden wordt. Het
poetische schrijven is "schneiden" en "scheiden". Het gedicht deelt
zichzelf mee en impliceert net als de schibboleth een ver-deling die
tegelijkertijd mede-deling is.

(52) Deze opmerking kan parallel gesteld worden aan de uitspraak die Derrida deed
tijdens zijn lectuur van Rousseau betreffende de blinde vlek die deze schrijver had

ten opzichte van zijn eigen tekst.
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Aan het slot van zijn betoog maakt Derrida duidelijk dat hij terug
wil komen bij het begin. De terugkeer op hetzelfde punt is de essentie
van de datum, van de ring en de meridiaan. Besnijden wordt voorge-steld als poetische markering: jood- en dichter-zijn vermengen zich:

Du m2me coup, si on peut dire, la parole circoncise donne acces A la commu-
naut6, A l'alliance, au partage de la langue, dans la langue. Et dans la langue
juive comme langue poatique, si toute langue pottique ttait (...) d'essence
juive; mais cette essence ne se promet qu'd travers la d6s-identification, cette
expropriation dans le rien de la non-essence dont nous avons deja par16.(19868·,110)  Dieses judische Wesen jedoch verheisst sich nur durch die Des-identi-
fizierung,  durch  die Ent-Ousserung des  Nicht-Wesens  im  Nichts.1

Tot zover mijn lectuur van Derrida's lezing van Celan. Een lezing diecirculeert rond het begrip besnijdenis, en die een begin- en eindpuntvan het leesproces ter discussie stelt, omdat hij steeds terug komt op
hetzelfde punt van de paradox van de "Wiederholung" van iets dat
eenmalig is. Het in herinnering roepen van iets dat er niet meer is, isin feite onmogelijk. In zijn verweving van diverse begrippen als datum/
schibboleth, besnijdenis/ring legt Derrida verbanden met Celans
teksten. Hij schrijft zijn betoog in de poezie in door diverse passages,
woorden en poeticale uitspraken van Celan te citeren, herhalen of
herformuleren, zonder dat hij een beslisbare betekenis van de poeziewil vaststellen. In het denken over de datum, de operatie die herhaalt
wat eenmalig is en die daarmee de grens tussen verleden en heden
bevestigt maar ook opheft, wordt de dubbele werking van het schrift
duidelijk: het lezen van het geschreven teken veronderstelt een in
herinnering roepen van een betekenis die vooraf is gegaan en uitge-steld wordt.

5.  'Wer bin Ich und wer bist Du' en 'Schibboleth' in
nadere beschouwing

Gadamer las eenentwintig verzen uit Atemwende, Derrida ongeveer
twintig verzen die voornamelijk afkomstig zijn uit Die Niemandsrose.
Confrontatie van deze lezingen wordt bemoeilijkt omdat het lees-
materiaal nogal afwijkt; de gedichten uit Atemwende zijn korter en ab-stracter dan die uit Die Niemandsrose. Waar Gadamer houvast heeft
aan het feit dat de dichter de verzen als cyclus componeerde, maakt
Derrida een keuze uit gedichten die min of meer los van elkaar staan.



78

Slechts 66n gedicht, 'Dein vom Wachen', wordt door beide lezers
besproken.53 Het luidt als volgt:

DEIN VOM WACHEN st6ssiger Traum.
Mit der zw61fmal schrauben-
fdrmig in sein Horn gekerbten
Wortspur.

Der letzte Stoss, den er fuhrt.

Die in der senk-
rechten, schmalen
Tagschlucht nach oben
stakende Fallre:

sie setzt

Wundgelesenes uber. (GW II;24).

Gadamer begint zijn interpretatie met een beschrijving van de vorm
van het gedicht: twee langere strofes worden gescheiden door twee
korte. Hij redeneert vanuit de algemene hermeneutische stellingname
dat het geheel te begrijpen is op basis van de delen. Zo tracht hij ener-
zijds begrip te krijgen van afzonderlijke beelden: "zw lfmal" duidt op
een tijdsaspect; "Tagschlucht" op een smalle kloof waarin daglicht valt,
etc.. En anderzijds een samenhangende betekenis te produceren: het

gedicht is vanuit het donkere onderbewustzijn met behulp van de
droom overgezet in woorden.  Het vers heeft eenpositieve connotatie:
"am Ende langt das aus dem Dunkel ans Licht Ubergesetzte an - das
ist das Gedicht." (1986;79). Het gedicht heeft een poeticale betekenis,
want het stelt de geboorte van een gedicht aan de orde. Gadamer
nuanceert de stelligheid waarmee hij dit beweert ("Das ist die eigent-
liche Aussage") door te wijzen op een eventuele "Zweideutigkeit" van

de slotregels.
Derrida leest alleen de slotregels van het vers en geeft aan deze

een veel negatievere connotatie. Er is sprake van besnijdenis:
"Wundgelesen" (tot bloedens toe lezen)54 ontstaat daar waar het
geheime teken (chi)Tre) zich inschrijft in het lichaam. Het teken/de

(53) Een ander vcrs uit Atemwende, 'Beim Hagelkorn', wordt door Derrida wel ged-
teerd, maar verder niet besproken of geanalyseerd.

(54) De Boer (1984;542) geeft een treffende interpretatie van "Wundgelesenes" als hij
schrijft: "Dat zijn om zo te zeggen de verzamelde ervaringen, de bijeengelezen

verwondingen. De woordsporen zijn littekens."
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besnijdenis verwondt het lichaam, laat zich erin lezen. Deze leesbaar-
heid is tegelijkertijd onleesbaarheid (er is iets weggesneden) en "Uber-
setzung" in de zin van: "passant la frontibre vers l'autre cotd, du cott
de l'autre." (1986;98). Het lichaam is na de inscriptie nooit meer als
voorheen.55

De opmerkingen naar aanleiding van het gedicht 'Dein vom
Wachen' zijn illustratief voor de lectuur van beide filosofen. Gadamer
analyseert het gedicht deel voor deel en werkt toe naar een syntheti-
serend of thematiserend betekenisvoorstel; Derrida richt zich op 66n
fragment van het vers. Gadamer interpreteert het gedicht in het kader
van de bespreking van de hele cyclus; Derrida bespreekt (de slotregels
van) het vers, omdat hij in zijn betoog over de besnijdenis in/van
Celans poezie diverse gedichten citeert waarin een dergelijke besnijde-
nis als "Tropik" aan de orde is. Beide leeshandelingen zijn tegengesteld:
terwijl Gadamer per gedicht streeft naar de constituering van een
coherente betekenis, werkt Derrida vanuit een aantal begrippen naar
afzonderlijke verzen en versfragmenten toe en creeert hij een weefsel
van betekenissen. Chronologie van Celans werk is voor Gadamer wel,
voor Derrida niet van belang. Gadamer beschouwt het gedicht als een
geheel binnen de eenheid van cyclus, bundel en werk. Derrida houdt
geen rekening met verbanden van bundel, cyclus of zelfs van het ge-
dicht en laat tekstgedeelten liggen zonder ze bij de betekenis te betrek-
ken. Gadamer poogt tijdens zijn lezingen tot een afronding van beteke-
nis van elk gedicht te komen (ook al lukt hem dat niet altijd), terwijl
Derrida in de lectuur van het ene gedicht meer betekenis toevoegt dan
in die van een ander gedicht.

Vooronderstelling van Gadamer is dat er een eigenlijke betekenis
bestaat, hoewel die niet altijd gevonden zal worden, omdat niet iedere
lezer zich in de positie van ideale lezer bevindt en in staat is de meest
precieze interpretatie te leveren. Derrida gaat uit van de gedachte dat
het gedicht een herkenningswoord is, maar altijd een geheim bewaart,

(55) In dit vers wordt naar mijn mening de gedachte van schibboleth als "mot de passe"
(overgangswoord) geIllustreerd in het beeld van een veerboot die het wondgelezeneoverzet. Het is het woordspoor dat de wond gekerft heeft met zijn scherpe randen.
De laatste strofe vraagt aandacht voor het woord "ubersetzen' dat uit elkaar getrok-ken is. Aan weerszijden van het "Wundgelesenes' (als kloof die overgestoken moet
worden) bevindt zich een deel van dit werkwoord, dat doet denken aan het door
Heidegger benadrukte concept "Ubersetzung". Gasch6 (1981) gaf de relatie aan
tussen denkbeelden van Heidegger, Derrida en De Man door in te gaan op de
noties "Setzung" (poneren, openlijk stellen) en "Ubersetzung" (verbergen, vertalen).
Celan markeert hier de dubbele operatie van het poneren dat verbergen is, van devertaling die het geponeerde ter discussie stelt, door de bij elkaar horende begrip-
pen los te maken.
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met andere woorden een paradoxale beschrijving is van iets dat
"Unwiederholbar" is.

De presupposities van eigenlijke betekenis en die van het perma-
nente raadsel van betekenis staan tegenover elkaar. Het vaststellen van
betekenis van een gedicht wordt door Gadamer beschouwd als dod
van het interpreteren. Derrida daarentegen gaat het om de handeling
van het lezen zelf: het schrijven van een nieuwe tekst als reactie op
Celans verzen. Hij schrijft steeds over hetzelfde en zoekt andere ter-
men om daarmee zijn betoog zwaarte te geven; middels vervorming,
omkering, parallellie en beeldspraak ontstaat een tekst die opgebouwd
is als elliptische redenering. Voor Derrida heeft de lectuur geen eind-
punt, maar zal zij, opgevat als schrijvende activiteit, vanuit het eind-
punt opnieuw beginnen.

In Gadamers lectuur van Celans lyriek valt op dat de interpretatieve
activiteit die hij uitvoert gebaseerd is op een dubbelzinnigheid met
betrekking tot de geexpliciteerde presupposities. De blinde vlek in zijn
betoog bevindt zich op het punt waarop hij vaststelt dat er meerdere
betekenislagen bestaan waartussen transpositie plaatsvindt. Dit resul-
teert in de aanname dat er zowel eenduidigheid als veelstemmigheid
van betekenis bestaat. In de leespraktijk leidt dit tot de vaststelling van
een spreiding van betekenis die tegen betekeniscoherentie indruist.

Eenzelfde ambivalentie doet zich voor bij Gadamers houding ten
aanzien van de cyclus: enerzijds beschouwt hij deze als eenheid, tege-
lijkertijd blijkt uit de betekenissen die hij geeft aan de verzen afzon-

derlijk, dat hij de cyclus opvat als opgedeeld in eenentwintig op zich-
zelf staande verzen. De eenheid van de cyclus wordt aangetast door
eenheden van verzen, die op hun beurt aangetast worden door ver-
schillende betekenislagen. Er is steeds sprake van eenheid uit delen;
het geheel is gesegmenteerd. Deze segmentatie is geen disseminatie-
dynamiek, want blijft verbonden aan een totaliteitsconcept, maar houdt
wel een toename in van de complexiteit van het begrip van de cohe-
rente (eigenlijke) betekenis. Deze coherentie raakt verdeeld over ver-
schillende eenheden: cyclus, vers, strofe, en betekenislaag. De vraag
welk verband de thematische en semantische samenhang tussen deze
delen bewerkstelligt, blijft onbeantwoord.

Ook het uitgangspunt van tekstimmanentie suggereert een dubbele

werking, want staat op gespannen voet met de handeling van het
betrekken van buitentekstuele gegevens (biografische, historische en
intertekstuele) bij de betekenisconstituering van gedichten. In de her-
meneutische strategie van Gadamer is sprake van een tegelijkertijd
werkzaam zijn van opvattingen die elkaar ook uit kunnen sluiten: de
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tekst als autonoom geheel (het gaat om wat de tekst zelf zegt); de
tekst gebonden aan een historische (en biografische) werkelijkheid; en
de tekst in relatie tot andere teksten.

Een lectuur van de interpretatie van Derrida stuit eveneens op
wrijvingen in het betoog. Hoewel zijn vooronderstellingen minder ex-
pliciet uiteengezet worden, lijkt het erop dat hij zich richt op wille-
keurig gekozen (hij verantwoordt zich niet) delen van Celans werk,
waarin hij sporen van betekenis zichtbaar maakt. Derrida zoekt niet
per gedicht naar een volledige betekenis, boodschap of thema, maar
verbindt flarden van betekenis van het ene gedicht met die van een
ander. Hij creeert een weefsel van verschillende draden en suggereert
een bepaalde vrijheid in het patroon dat zichtbaar wordt. Deze hande-
ling lijkt consequent vanuit zijn vooronderstelling dat de betekenis van
een tekst altijd raadselachtig en gedissemineerd is, maar is toch pro-
blematisch. Achter de gesuggereerde vrijheid van het woordspel ligt
een conclusie a priori. Deze conclusie is gefundeerd in het uitgangs-
punt van "circoncision" waaromheen Derrida zijn betoog bouwt. Dank-
zij dit begrip blijken diverse aspecten uit Celans werk met elkaar in
verband gebracht te kunnen worden. Derrida's lectuur is nauwkeurig
gecomponeerd; delen van Celans werk worden gerelateerd aan een
begrip dat aan de basis ligt van zijn eigen betoog. Maar betekenis is
daarmee als het ware al geproduceerd v66rdat de lezing begint. De
disseminatie wordt immers onderbouwd door het begrip circoncision
dat tegelijkertijd ook een samenhang bevestigt.

Deze kritiek kan ook anders onder woorden worden gebracht.
Veel nadrukkelijker dan Gadamer plaatst Derrida de joodse structuur
van Celans verzen op de voorgrond. Dit heeft te maken met de gedich-
ten die ter lezing werden uitgekozen. De verzen en versfragmenten
waarin hij de besnijdenis leest, zijn die verzen uit Celans oeuvre waar-
in de dichter zich het meest expliciet over de problematiek van het
jood-zijn heeft uitgesproken. Woorden als "Rabbi", "Psalm", "Jesse",
"Abraham", "Kaddisch", "Judentocke", etc. komen vooral voor in Celans
vroege werk en in de gedichten uit Die Niemandsrose. In het lees-
materiaal van Gadamer, de begincyclus van Atemwende, komen derge-
lijke expliciete verwijzingen niet voor. Derrida kiest in zijn betoog over
de besnijdenis van poezie die gedichten van Celan waarin joodse data
te vinden zijn. Mijn punt van kritiek op Derrida's lectuur geldt het
'voor-de-hand-liggende' van deze keuze, ofwel het thematiserende dat
in de lectuur insluipt.

De articulering van joodse motieven als de onnoembaarheid van
de jood; de jood als besnijder en besnedene; en de dichter als jood,
sluit aan op uitspraken die Derrida doet in L'tcriture et la diff*rence
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naar aanleiding van Livre des questions van Edmond Jabb. Ook in het
werk van Jabas wordt een relatie tussen schrijven en jood-zijn gemar-
keerd. Deze Franse joodse auteur spreekt over de complexiteit van het
jood-zijn die analoog is aan de complexiteit van het schrijver zijn: "(...)
difficult6 d'8tre Juif, qui se confond avec la difficult6 d'6crire; car le
judaisme et 1'6criture ne sont qu'une m8me attente, un mBme espoir,
une m8me usure." (1967b;100). Ook in dit essay wordt de situatie van
de jood als exemplarisch gehouden voor die van de dichter. De grens-
gedachte is hier te lezen: dichter en jood bevinden zich binnen maar
worden ook buiten gesloten: "Le Po8te et le Juif ne sont pas n6s ici
mais la-bas. Ils errent, s6par6s de leur vrai naissance. Autochtones
seulement de la parole et de 1'6criture." (1967b;102).

De joodse structuur blijkt ook uit het essay dat Derrida schreef
over   Levinas 6   en   uit het slotwoord EHipse   van   L'tcriture   et  la   d(02-
rence, waarin hij terugkeert naar JabEs en schrijft over een Sc,iture die
voorbijgaat aan de geslotenheid van het boek. Het boek keert terug
naar zichzelf zonder dat een oorsprong bereikt wordt. Derrida gebruikt
hier het beeld van de ellips, dat overeenkomt met het beeld van de
ring die zich in Celans lyriek aftekent: "le retour au livre est d'essence
elliptique." (1967b;431). De ellips is cirkelvormig zonder dat daarmee
een aan zichzelf gelijkblijvend centrum wordt verondersteld: "Repatte,
la mBme ligne n'est plus tout A fait la m6me, la boucle n'a plus tout a
fait le mBme centre, l'origine   a jout: (1967b;431). Net als de ring
(meridiaan) in de lyriek van Celan accentueert Derrida in de (joodse)
tekst van Jabts een ring. De ring als ellips is een retorische figuur: de
lezer moet zelf invullen wat ontbreekt.57

In Derrida's lectuur van Celans poezie wordt de joodse structuur
naar mijn mening te veel als systematisch concept gehanteerd. Besnij-
denis, naamloosheid en de cirkelvormige figuur zijn elementen die
Derrida ook in de teksten van andere joodse auteurs onderstreept. Hij
pretendeert de disseminatie van de gedichten in werking te houden,
maar blokkeert deze werking door de joodse context van Celans lyriek
als referentiekader te actualiseren. Zijn lectuur van deze lyriek is niet

(56) Derrida (1967b;117-228).
(57) Derrida ondertekent dit slotwoord met de signatuur Reb Denissa. Derrissa kan

begrepen worden als omvorming van de eigennaam Derrida: 'rissa' is een afgeleide
van het Franse ris6e (gelach) in samenhang met rire. De lachende rabbi die de-
zelfde en een andere is als Derrida signeert het boek. De verwijzing naar Nietzsche
is duidelijk: diens vrolijke wetenschap markeerde de grap van het tekstuele spel.
Ook het essay 'Edmond Jab&s et la question du livre' (1967b;99-116) werd onder-
tekend door Derrida als rabbi: Reb Rida.



83

zondermeer een deconstructieve lectuur. Zij toont weliswaar een ver-
schuiving van de tekstuele en historische ordening binnen de poazie,
maar beschrijft ook een joodse thematiek die de dichter kennelijk, als
andere joodse schrijvers, in zijn teksten inschreef. De lezing van
Derrida is te veel een sluitende redenatie geworden waarbinnen "cir-
concision" als een sleutelbegrip fungeert dat op de joodse betekenis
van de teksten wijst. 8 Het tekstuele spel van Derrida is minder spon-
taan dan de argeloze lezer wellicht veronderstelt en blijkt in dit geval
meer passiviteit dan activiteit. In de lectuur van teksten van joodse
auteurs blijken bepaalde sporen voorspelbaar en daarmee wordt de
dynamiek van de diff6rance binnen deze teksten stil gezet.59

Gadamer en Derrida besteden beide aandacht aan een essay van Peter
Szondi, waarin het gedicht 'Du liegst im grossen Gelausche' aan de
orde wordt gesteld. Gadamer is het met Szondi's standpunt eens: bio-
grafische informatie is niet noodzakelijk voor, maar evenmin onbruik-
baar bij, het bepalen van de betekenis van dit gedicht. Ook Derrida

(58) De nadruk op dit woord in samenhang met een groep van woorden
(datum/schibboleth) tendeert naar een te sterke aandacht voor het semantische ten
koste van het syntactische, terwijl Derrida in zijn betoog over Mallarm6 (ik
bespreek dit in hoofdstuk acht) laat zien dat fenomenologische interpretatoren juist
deze voorkeur voor het semantische verweten moet worden. Vgl. ook Gasch6
(1987;14) die schrijft: "All of Derrida's work is engaged in a systematic critique of
the status accorded to the word, the noun, in order to question the mere sea)ndari-
ness of the syntactical; it is perhap  the most radical attempt ever made at allowing
syntax a sort of independent form.

(59) Susan Handelman wijst op de schatplichtigheid van Derrida aan de joodse rat}-
binistische "heretic hermeneutic", die figuren samenbrengt als Paulus, Freud, en
Harold Bloom. De rabbinistische relatie tot het Oude Testament is gebaseerd op
uitleggen. De rabbi's ontwierpen een interpretatiesysteem (de aanvanketijke "Oral
Torah" die sin(is tweeduizend jaar is opgetekend) om het Boek van God (de .writ-
ten Torah", de geschriften van het Oude Testament) te begrijpen. De poging om
betekenis te vinden in de Schrift en die te verbinden aan dagelijkse ervaringen kon
echter leiden tot "heresies': afwijking of vervreemding van de tekst. De creativiteit
van de rabbi's gaf aanleiding tot de ontwrichting van de tekst: "Every Jewish heretic
hermeneutic has undone the Torah through the Torah - be it the interpretations of
Paul, or of Derri(la.". Handelman benadrukt dat de opvattingen van Derrida niet
alleen gezien moeten worden in de Heidegger/Nietzsche traditie van het denken
van het einde van de metagsica, maar ook in de traditie van joodse 'afwijkende
hermeneutiek' als: "a complex of identification and displacement; it is inextricably
linked to a Jewish Scriptural and exegetic tradition, which it inverts, yet which
somehow retains a compelling power." (1983;102). Gebondenheid aan de tekst en
vervreemding; oorsprong en disseminatie; binnen en buiten, uitstel, verbanning,
absentie, etc., zijn thema's uit het Derridiaanse denken die geworteld zijn in een
joodse traditie, aldus Handelman. Naar mijn mening geeft Derrida sommige van
deze thema's meer nadruk als het teksten van joodse schrijvers betreft.
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huldigt deze opvatting. Hij meent dat kennis van de externe datum de
leesbaarheid van het gedicht bevestigt, maar beweert ook dat het ge-
dicht zijn eigen betekenis uitdrukt niettegenstaande het verslag van
tijdgenoten van de dichter. Het gedicht spreekt ook tot die lezers die
geen voorkennis hebben met betrekking tot de ervaring die in de tekst
beschreven wordt. Derrida verwoordt dit aldus:

Comme lui [Szondi], il nous faut bien tenir compte de ce fait: t6moin proche et
lucide de tous les altas et de toutes les ntcessitts qui se sont croists au pas-
sage de Celan A Berlin h cette date, Szondi a 6tt le seul A pouvoir nous lais-
ser d'irremplaGables mots de passe pour Pacds A ce potme, un schibboleth
sans prig un essaim lumineux et bruissant de notes, autant de signes de recon-
naissance pour un d6chiffrement et une traduction de 1'6nigme. (1986;35).

Szondi is de enige ("le seul") die het wachtwoord kent om de leesbaar-
heid van het gedicht te openen: die op de hoogte is van de externe
omstandigheden waaronder het gedicht werd geschreven. Toch spreekt
het gedicht ook tot hen die geen getuigen waren:

Et pourtant, laiss6e A elle seule sans t6moin, sans passeur, sans la complicit6
avertie d'un dtchiffreur, sans meme la connaissance 'externe' de la date, une
certaine n6cessit6 interne du potme n'en resterait pas moins parlante, au sens

00 Celan dit du potme 'Mais il parle!" au-deld de ce qui parait le confiner
dans la singularitt datte d'une exp6rience individuelle. (1986;35).

Ook zonder de externe voorkennis kan men het gedicht horen spreken,
voorbij de eenmalige en particuliere ervaring die zich op een bepaalde
datum voordeed.

Een dubbelzinnigheid die zich op dit punt in de argumentatie van
Derrida aftekent, wordt bewerkstelligd door het feit dat externe date-
ring nauwelijks te onderscheiden is van interne. Met het tussen aanha-
lingstekens plaatsen van "externe" wijst hij zelf op de vage afbakening
tussen beide begrippen. Enerzijds stuurt Derrida aan op de gedachte
dat de conventionele datum die de dichter aan de orde stelt (biogra-
fische en historische signatuur) en die aan kan sluiten op de kennis die
de tijdgenoot als getuige heeft, binnen het vers altijd vervormd wordt
tot niet-conventionele datering, dat wil zeggen tot datum waar getuigen
op het moment dat zij lezers van het gedicht geworden zijn geen vat
meer op hebben. De individualiteit van de datum gaat in het schrijven
van het gedicht verloren. Anderzijds geeft Derrida toe dat Szondi als
getuige in staat is tot het aanreiken van een wachtwoord dat een ope-
ning biedt in het raadsel van de tekst.

Ter onderbouwing van de eerste gedachte kan aangevoerd worden
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dat er geen externe datum bestaat, in die zin dat geen getuigenverkla-
ring ontkomt aan de structuur van het schrift. Dit komt prachtig naar
voren als de biografische informatie die Szondi geeft, geconfronteerd
wordt met informatie van een andere getuige, Marlies Janz. Ook zij
levert een interpretatie van 'Du liegst im grossen Gelausche' en zegt
haar betekenisbepaling te baseren op haar "personlichen GesprUchen
und gemeinsamen Unternehmungen mit Celan in Berlin".60 Janz geeft
toe dat haar interpretatie afwijkt van die van Szondi, maar geeft daar
geen afdoende verklaring voor. Frappant is dat Szondi en Janz dus een
verschillend beeld schetsen van de realiteit in 1967. De vraag rijst wat
er zich 'werkelijk' heeft afgespeeld in de periode waarin Celan in
Berlijn dit gedicht schreef.

Derrida leverde in De la grammatologie een antwoord op dit pro-
bleem van de houdbaarheid van getuigenverklaringen, van het onder-
scheid tussen extratekstuele en intratekstuele informatie, door te stel-
len dat een schriftuurlijke structuur aan de basis ligt van elk denken
over werkelijkheid. Het gevolg daarvan is dat het onderscheid tekst-
intern/tekstextern twijfelachtig wordt. Ook de realiteit kan niet onmid-
dellijk begrepen en eenduidig onder woorden gebracht worden, want
iedere tijdgenoot/getuige leest haar op een andere manier.

Waarom sluit Derrida zich dan toch deels bij Szondi's getuigen-
verklaring aan? Waarom schuift hij diens getuigenis niet terzijde? In
zijn verwijzing naar Szondi laat Derrida mijns inziens bewust een
ambigut houding zien. Hij houdt tot op zekere hoogte vast aan een
historische gebondenheid van het vers (de getuigenverklaring), maar
benadrukt ook de autonomie van de tekst: het feit dat de tekst zelf
spreekt voorbijgaand aan bepaalde individuele ervaringen die in de
datum ingekapseld lijken. Hij weerhoudt zich van een karakterisering
van de poezie als volledig zelfrefiectief, houdt openingen naar een
buiten de tekst, omdat hij wil vermijden het gedicht als een gesloten
volledigheid op te vatten. Een dergelijke opvatting zou immers in con-
trast staan met de doorverwijzende structuur van betekenaren, want
zou een totaliserend begrip van poezie inhouden.

(60) Marlies Janz (1984;190).
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Naschrift

De onvertaalbaarheid van de tekst die Derrida in de poezie van Celan
leest, wordt duidelijk geillustreerd in de vertalingen van zijn eigen
teksten. De vertaling van het motto dat ik aan dit hoofdstuk vooraf liet
gaan toont dat aan: het raadselachtige, maar misschien ook banale
tussenvoegsel "Dieu m'en garde" -van eenzelfde orde als Nietzsche's
notitie over de paraplu - is door de vertaler uitgewist terwijl het expli-
ciete "mot d'ordre" werd gesubstitueerd door "password" (schibboleth):

If I had to risk a single definition of deconstruction, one as brief, elliptical, and
economical as a password, I would say simply and without overstatement: pitts

d'une langue - both more than a language and no more of a language:
(Mtmoires for Paul de Man (1986c;15) vertaling Cecile Lindsay).

De vertaling van deze passage levert een andere tekst op waarin bete-
kenissen ontbreken en worden toegevoegd. In de Engelse vertaling is
de Franse tekst verloren gegaan.61

(61) Johnson (1981;xviii-xix) geeft in de inteiding op haar vertaling van La Disslmina-
tion enkele voorbeelden van de onvertaalbaarheid van de Franse tekst die inherent
is aan het semantische en syntactische woordspel dat Derrida in zijn betoog in-
schrijft.
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Deconstructie als
literatuurkritische positie

Op een soort van projectiescherm dat mijn bewustzijn onder het lezen in
mij opzette, verschenen in bonte verscheidenheid een reeks beelden, begin-
nend bij de meest verborgen verlangens van mijn innerlijk tot aan de uit-
wendig met de ogen waargenomen horizonlijn aan het eind van de min, en
wat in de eerste plaats het meest intieme in mij was, de voortdurend in
beweging gebrachte hefboom die alles beheerste, was mijn geloof in de
ideeenrijkdom en de schoonheid van het boek dat ik las en de wens mij
deze eigen te maken, onverschillig wat het voor een boek was. (Marcel

Proust 1979;94)

6. 'Amerikaans' deconstructivisme versus
New Criticism

Met name in de Verenigde Staten is het werk van Derrida gerecipi-
eerd door literatuurbeschouwers en gaan gelden als inspiratiebron voor
de interpretatie van literaire en literatuurtheoretische teksten. De Man
heeft de belangrijkste bijdrage geleverd aan dit receptieproces. Toch
waarschuwt Derrida (1986c;13) voor de benoeming van een "Ameri-
kaans" deconstructivisme als een kritische stroming, die afgebakend
zou kunnen worden van een Europese pendant.1 Er is sprake van een

(1)  Het nadrukkelijk in parenthese plaatsen van het woord Amerika als beeld van iets
waarvan de schrijver niet precies weet wat het is, doet denken aan de titel van een

opstel van Ter Braak uit De Vn)'e Bladen 1928: Waamm ik 'Mmenka" a»ds. Ook
Ter Braak ontkende de betekenis van het woord Amerika.
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intertekstueel netwerk van teksten geworteld in verschillende configu-
raties, die over cultuur- (en continents-)grenzen heen met elkaar in
verbinding staan.

Vele Amerikaanse literatuurbeschouwers hebben zich in de loop
van de jaren zeventig en tachtig beziggehouden met een reflectie op
het lezen van en betekenisgeven aan teksten. Theoretici als De Man
en Miller stelden filosofische kwesties aan de orde in het verband van
literatuurbeschouwing en deden een poging de status en functie van
het lezen te doordenken. Zij hielden zich hier al mee bezig voordat de
geschriften van Derrida bekendheid kregen in Noord-Amerika, maar
benoemden hun standpunten na het midden van de jaren zeventig
onder invloed van Derrida's grammatologie als deconstructief.

De ontwikkeling van opvattingen over een deconstructieve tekst-
benadering is voorbereid in een aantal stromingen binnen het Ameri-
kaanse tekstintrinsieke onderzoek, waarvan met name het New
Criticism van doorslaggevend belang lijkt te zijn geweest. Het New
Criticism bood een praktische, op de autonomie van de tekst gebaseer-
de, leesmethode als reactie op impressionistische, historische en mora-
listische tekstbenaderingen die daarvoor in het middelpunt van de
belangstelling hadden gestaan.2 New Critics ageerden tegen vastge-
roeste opvattingen betreffende de literaire canon en stimuleerden een
"close-reading" van diverse tot dan toe weinig onder de aandacht ge-
brachte werken, waarbij het accent werd gelegd op de semantische en
syntactische complexiteit binnen de tekst.

Het New Criticism behield zijn dominante positie in de Ameri-
kaanse literatuurkritiek gedurende een kwart eeuw tot omstreeks hal-
verwege de jaren vijftig. Vanaf dat moment ontstond er meer ruimte
voor uiteenlopende visies op de benadering van het literaire werk,
zoals bijvoorbeeld de psychoanalytische school rond Norman Holland,
de speech-act theorie, en verschillende vormen van receptieonderzoek
of fenomenologische literatuurkritiek.3 De receptie-studies van Fish4
en de door Poulet beinvloede positie van de vroege Hillis Miller
braken nadrukkelijk met het New Criticism middels aandacht die zij

(2) Leitch (1988;2D.
(3)   Van Boheemen-Saaf (1980;4).
(4) Fish schreef in de jaren zeventig een aantal essays die gebundeld werden in het

spraakmakende Is them a ten in this class7 (1980). Hij propageerde de zgn. affec-
tieve literatuurkritiek, uitgaand van de veronderstelling dat de tekst een combinatie
van lege tekens is, waarvan de betekenis door de lezer wordt bepaald. Fish ontkent
dat betekenis (deels) gebaseerd is op eigenschappen van de tekst en beschouwt het
interpreteren als een subjectieve handeling.
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besteedden aan de creativiteit en het bewustzijn van de lezer.
Er bestaan uiteenlopende meningen over de vraag of het structura-

lisme zoals zich dat in de jaren zestig in Frankrijk prominent voor-
deed, ook in de Verenigde Staten van invloed is geweest en meege-
werkt heeft aan de ontwikkeling van een deconstructieve literatuur-
kritiek. Lentricchia wijst er in After the New Criticism op dat na de
neergang van het New Criticism interesse ontstond voor structuralis-
tische standpunten, zonder dat die standpunten een verankerde positie
kregen binnen de literatuurbeschouwing, omdat zij teveel controversen
boden. Hij suggereert met een sarcastische ondertoon dat men zich
plotseling liet verrassen door het poststructuralisme:

Sometime in the early 1970s we awoke from the dogmatic slumber of our
phenomenological sleep to find that a new presence had taken absolute hold
over our avant-garde critical imagination: Jacques Derrida. (...) he brought not
structuralism but something that would be called 'poststructuralism'. (1980;159).

Norris (1982) spreekt wel over structuralisme als een van de funda-
menten van een "Amerikaans" deconstructivisme, maar noemt naast
Culler geen namen van Amerikaanse critici die zich daadwerkelijk met
structuralistisch onderzoek hebben beziggehouden.

Culler presenteert in Structumlist poetics (1975) een uitgebreid
overzicht van structuralisme zoals zich dat in Europa ontwikkeld had
en naar zijn zeggen aan het Amerikaanse publiek grotendeels voorbij
was gegaan. Hij neemt in het tweede deel van dit werk duidelijk stel-
ling ten aanzien van een aantal theoretische problemen die door struc-
turalisten zijn geponeerd en doordacht. Enkele jaren later, in het voor-
woord op On deconstmcdon (1982), geeft hij aan dat de situatie veran-
derd is en daarmee suggereert hij dat structuralistische standpunten
inmiddels wel hun weg in de Amerikaanse literatuurbeschouwing ge-
vonden hebben. Hij benadrukt een onderscheid tussen een "structu-
ralism in the narrow sense" dat uitgaat van het linguYstisch model en
zich concentreert op literaire vormen, codes en conventies, en een
breder structuralisme dat vanuit disciplines als psychoanalyse, marxis-
me, antropologie etc. bepaalde systemen in een literaire tekst signa-
leert, die niet als distinctieve thema's van die tekst beschouwd kunnen
worden.5

Het is met name deze tweede groep van structuralisten, zo stelt
Culler, die verwantschap toont met deconstructivisten. Beiden zijn

(5)  Cutler (1982.20-21).
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meer geinteresseerd in de manier waarop teksten betekenis effectu-
eren, dan in de ontwikkeling van grammatica's. Hij voegt daar de uit-
dagende uitspraak aan toe:

A scrupulous discussion of criticism focusing on the difference between struc-
turalism and post-structuralism would have to conclude that structuralists gene-
rally resemble post-structuralists more closely than many post-structuralists
resemble one another. (1982;30).

Het is Krieger (1986;201) die vervolgens met enige ironie vaststelt dat
het structuralisme in Amerika zo snel overging in poststructuralisme,
dat het nooit een eigen visie vertegenwoordigde. En Felperin (1985;78)
suggereert dat er na het individualisme van het New Criticism en in
samenhang met de op publikatie en promotie gerichte organisatie van
de Amerikaanse universitaire instituties, steeds meer behoefte bestond
aan een systeem dat orde bracht in de grote hoeveelheid van subjec-
tieve interpretaties. Hij meent dus dat structuralisme wel degelijk een
rol heeft gespeeld in de Amerikaanse literatuurkritiek.

Opmerkelijk is dat er de laatste jaren in de Verenigde Staten steeds
meer stemmen opgaan dat er met het deconstructieve lezen niets
nieuws onder de zon is, maar dat er sprake is van een herleving van
het formalisme en de close-reading van de New Critics. Er worden
verschillende argumenten aangevoerd om deze opvatting te onder-
bouwen. Zo meent Lentricchia dat er overeenkomsten bestaan in de
literatuurconcepten van New Criticism en van Derrida. Diens opvatting
over de structuraliteit van een structuur ofwel de ontologische ontken-
ning van een centrum - het centrum is een verlangen of functie, geen
werkelijkheid - zou gerelateerd kunnen worden aan Frye's uitgangs-
punt van het centrum als: "a projection of desperate programmatic
necessity, not (...) a constituent of objective reality" (1980;165).
Lentricchia scherpt deze gedachte aan als hij beweert:

Derrida's definition in the Grammatology of the traditional idea of the book",
as the "idea of a totality, finite or infinite, of the signifier", may be taken as a
poststructuralist gloss on the New-Critical idea of "organic discourse".

(1980;167).

Met deze constatering gaat hij echter voorbij aan het verschil tussen
betekenaar ("signifier") en betekenig ("signified"). In het citaat dat
Lentricchia aanhaalt spreekt Derrida over het boek als "totaliteit van
een betekenaar" waarmee iets anders wordt bedoeld dan "totaliteit van
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een betekenis". Dit laatste concept zou inderdaad aansluiten op de
"organische vorm" als concept van de New Critics, maar wordt door
Derrida nu juist niet erkend. Met het begrip totaliteit van betekenaar
ondermijnt hij het streven naar een harmonische en coherente beteke-
niseenheid en doelt hij op de dynamiek van disseminatie die het pro-
ces van betekenisgeving altijd is. De totaliteit is nooit af te bakenen.
Het uitstel in mimte en tlyd, de afstand tussen betekenaar en betekenis,
houdt in dat een in zichzelf volledige betekenig niet te achterhalen is.6

In de loop van Lentricchia's betoog wordt duidelijk dat zijn ophef-
fing van een onderscheid tussen New Criticism en poststructuralisme
gefundeerd is in 66n cruciaal argument: het anti-historicisme van beide
posities: Poststructuralisten staan een esthetiserende en autonomise-
rende benadering van literatuur voor en ontkennen daarmee de histo-
rische gebondenheid van de tekst. Zij wijken in dit opzicht niet af van
New Critic standpunten:

Whether New-Critical or poststructuralist, the formalist critic is concerned to
demonstrate the history-transcending qualities of the text, and whether he wields
the textual cleaver of difference or that of irony, he portrays the writer as a type
of Houdini, a great escape artist whose deepest theme is freedom, whose great
and repetitious feat is the defeat of history's manactes. (1980;185).

Ter weerlegging van deze gedachte van Lentricchia kan aangevoerd
worden dat een deconstructieve benadering een historische verbintenis
van een tekst niet per definitie ontkent - denk aan Derrida's lezing van
Celan -, maar wel de genetische opvatting van literatuurgeschiedenis
ter discussie stelt. (Ik kom hier in de volgende paragrafen nog uitge-
breid op terug.) Men probeert een antwoord te formuleren op de
vraag wat historische ontwikkeling is, wanneer ervan uitgegaan wordt
dat een finalistisch concept (lineariteit ofwel het denken van een oor-
sprong) problematisch is. Omdat een definitief referentiepunt waarop
de literairhistorische ontwikkeling gebaseerd kan worden ontbreekt,
mist men ook een houvast aan de hand waarvan een tekst historisch
gepositioneerd kan worden.

Derrida zelf heeft met zijn lectuur van de poezie van Celan een
tekst geschreven die ingaat op deze problematiek in de doordenking
van het door de dichter zelf aangevoerde begrip "datum". Hij wijst op

(6) "Organisch" veronderstelt dat in de kiem het grotere geheel reeds besloten ligt.
Derrida heeft laten zien dat die kiem, de oorsprong, niet aanwezig is, maar zich al
aan het opdelen is.

(7)   Dit argument wordt ook gepresenteerd door Bov6 (1983;3-19)
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de verbinding van het vers aan een tijdsmoment dat tegelijkertijd wel
en niet vastligt (een uiterlijke en innerlijke datum kan veronderstellen)
en dat de notie historicisme op losse schroeven zet. Zijn lectuur van
Celans potzie kan niet als anti-historisch gekenmerkt worden, omdat
het hem niet gaat om een ontkennen van geschiedenis, maar om een
bevestiging ervan als een paradoxale operatie van het herhalen van een
tijdsmoment dat eenmalig was.

Barzilai en Bloomfield (1986;161) verzetten zich op een andere
manier tegen het verwijt van anti-historicisme aan het adres van
Derrida, en voeren daarbij het disseminatie- of intertekstualiteitsprin-
cipe als argument aan. Zij menen dat de tekst als "systeem van wor-
tels" een radicaal historicisme impliceert, omdat intertekstuele relaties
altijd terugverwijzen naar eerdere teksten.

Ook Culler (198la) wijst, net als Lentricchia, op raakvlakken tus-
sen New Criticism en poststructuralisme. Hij beschouwt het New
Criticism als de eerste stroming die het interpreteren een centrale
positie toekende binnen de literatuurkritiek in de Verenigde Staten en
constateert dat het sindsdien altijd een plaats heeft gehouden in Ame-
rikaanse literatuurwetenschappelijke programma's.8 Omdat deconstruc-
tie gemakkelijk als interpretatiemethode gehanteerd kan worden sluit
zij naadloos aan op deze stand van zaken. Culler suggereert dat er
nauwelijks verschil bestaat tussen New Critics en deconstructivisten:
"More recently, deconstruction has been adapted to American pur-
poses, taken up by old New Critics as a new mode of interpretation
based on the insight that the language of poetry is the language of
paradox." (198la;3). Net als Lentricchia ventileert hij de mening dat
aan Derrida zelf niet, maar aan zijn navolgers wel, formalistische inter-
pretatieve praktijken verweten moeten worden. In On deconstruction
nuanceert hij deze gedachte evenwel en toont hij aan dat New
Criticism en deconstructie verbonden worden door verschillende uit-
voeringen van "close-reading".

De meeste deconstructivistische critici gaan voorbij aan de filoso-
fische implicaties van Derrida's denken, zo beweert Gasch6, en komen
niet verder dan een herinvoering van oude New Critic-visies: "Decon-
structionist criticism must be understood as originating in New
Criticism; it is a continuation of this American-bred literary scholar-

(8) Nieuwe literatuurbeschouwelijke ontwikkelingen zijn in de Verenigde Staten altijd
gerecipitterd vanuit deze vooronderstelling, aldus Culler. Isers theorie over de
leeshandeling werd enthousiaster geaccepteerd dan Jauss' theorie over de verwach-
tingshorizon, omdat Isers theorie meer implicaties bood voor een interpretatie van
teksten.
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ship." (1986;3). Eerder gaf hij deconstructivisme de veelzeggende
naam: "faithful offspring of New Criticism". (1979;182). Bov6 (1983;13)
deelt dit standpunt als hij stelt dat deconstructivisten (met name
Miller) paradigma's van het New Criticism handhaven: "Miller's (...)
prose preserves the same complex tension of clarity and irony as does
Brooks's and his method the same contextual, global attention to detai-
led ironic reading as Wimsatt's". Ter onderscheiding van deconstruc-
tivisme en New Criticism voert hij de schrijfstijl van de interpretatieve
betogen aan. En ook meent hij dat de beweging van het openen van de
tekst zoals die door Derrida in praktijk wordt gebracht, haaks staat op
die van het sluiten of totaliseren van de tekst zoals die werd gepropa-
geerd door New Critics:

De verschillen tussen het New Criticism en poststructuralisme in de
Verenigde Staten zijn, afgaande op bewoordingen van de hier aange-
haalde literatuurbeschouwers miniem. Bovendien geven deconstructi-
visten ook zelf toe dat zij aansluiten op de traditie van het New
Criticism, zoals blijkt uit opmerkingen van De Man in een interview
met Rosso:

I think part of the success of Derrida (...) is that, unlike most of the other
French critics, he works very close to texts, he reads very attentively, and both
American teachers and students of literature are better prepared for that sort of
thing than Europeans because of the discipline of the New Criticism and of
close reading. (1986;116).

Toch lijkt een aantal vooronderstellingen dat ten grondslag ligt aan de
interpretatieve praktijk van beide posities tegengesteld. Dit wordt
duidelijk als we enkele van die presupposities met elkaar confronteren.

Brooks zet in de Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics para-
digma's van het New Criticism naast elkaar. Het belangrijkste uitgangs-
punt geldt de autonomie van het literaire werk. De tekst wordt gelezen
als een op zichzelf staand object, losgemaakt van extratekstuele facto-

(9)   Het is de vraag of Bov6 Derrida op dit punt juist weergeeft. Derrida gaat immers
uit van een principiele openheid (in de zin van disseminatie) van de tekst en
beschouwt de lezer dus niet als iemand die de tekst ontsluit. De structuur van de
tekst is open en gesloten op hetze/Ale moment, zo beweert hij in La doub/e stance.
Het begrip openen zoals Bov6 dat gebruikt suggereert naar mijn mening te veel
van het hermeneutische begrip ontcijferen ('Entzifferung"), dat de aanwezigheid
van een betekenis aanneemt, hoewel zij niet altijd waarneembaar is. Betekenis
verbergt zich in de tekst en de lezer die de tekst opent zou haar kunnen vinden, zo
is de hermeneutische gedachtengang.
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ren. Dit betekent dat studie van historisch bronnenmateriaal, van soci-
ale en politieke achtergronden, en van ideeengeschiedenis bij interpre-
tatie van de tekst achterwege blijft. De New Critic is een lezer die zich
concentreert op het literaire object als organische eenheid en geobjec-
tiveerde structuur. (De "intentional" en "affective fallacies" waar
Wimsatt voor waarschuwde zijn in dit kader natuurlijk overbekend.)

Het concept van de tekst als coherente eenheid houdt in dat de
dichotomie tussen vorm en inhoud wordt opgeheven. Alle beweringen
die in een gedicht gedaan worden staan met elkaar in samenhang en
kunnen middels een "close-reading" opgemerkt worden. In een nauw-
gezette interpretatieve analyse wordt aandacht besteed aan stijlfiguren
als paradox, ambiguiteit, ironie en metafoor. Deze retorische figuren
markeren een onderscheid tussen literatuur enerzijds en discursieve
teksten anderzijds. 10

In de interpretatieve argumentatie van Brooks zelf, zoals hij die
bijvoorbeeld uiteenzet met betrekking tot zijn lezing van Keats 'Ode
on a Grecian Urn' vallen, wanneer men de paradigma's van autonomie
en coherentie van de tekst in gedachte houdt, twee redeneringen op.
Ten eerste doet Brooks de uitspraak dat het gedicht een "dramatische
component" bezit: de lezer moet zich de vraag stellen wie er spreekt
en onder welke omstandigheden. Met andere woorden: hij moet de
tekst beschouwen als het resultaat van een uitdrukkingsproces dat door
een bepaalde instantie - je zou hier evengoed intentie voor in de plaats
kunnen zetten - in gang is gezet. Ten tweede wordt er van uitgegaan
dat de betekenis van het gedicht uiteindelijk wezenlijke kennis op-
levert: een cognitief karakter heeft. Deze laatste redenering lijkt me
echter in tegenspraak met de aanname dat de tekst een op zichzelf
staand object is. Deze "experiential knowledge" is een notie die een
extratekstuele referentie, een vooraf gegeven betekenis, vooronderstelt
en daarmee de autonomie van de tekst ter discussie stelt.

Als deze schets van standpunten van het New Criticism geplaatst
wordt naast uitgangspunten die bij een deconstructieve lectuur aange-
nomen worden, vallen onmiddellijk verschillen op. De autonomie van
de literaire tekst lijkt aan te sluiten op de gedachte van deconstructi-
visten dat de tekst niet-referentieel is, maar is, als we vasthouden aan
de opvattingen van Derrida, gebaseerd op een andere presuppositie.
Derrida ontkent dat het mogelijk is als lezer een externe positie in te

(10) De New Critics stonden op het standpunt dat de literaire tekst specifieke kwali-
teiten heeft, die niet voorkomen in de wetenschappelijke tekst, maar die de weten-

schappelijke tekst wet kan beschrijven of analyseren.
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nemen van waaruit de tekst als "verbal icon", als op zichzelf staand
object, geobserveerd en analyseerd kan worden. Elke leeshandeling
verstoort het onderscheid buiten/binnen en zet dus ook de aanname
van de tekst als autonome geslotenheid op losse schroeven.11

De autonomie van de tekst zoals de New Critics zich die voorstel-
len, wordt in het deconstructieve lezen bovendien ondermijnd door het
idee van disseminatie van betekenis. Elk betekenende wordt opnieuw
betekenaar: elke bereikbare betekenis wordt beginpunt van een nieuw
proces van betekeniswording. Het op zichzelf staan van de tekst als
een in zichzelf volledig zijn (als organisme dat in zijn celstructuur alle
mogelijke ontwikkelingen besloten houdt) is hiermee in tegenspraak.
Deconstructivisten laten de tekst opgaan in een weefsel van inter-
tekstualiteit waarin een idealistisch begrip als de organische eenheid
van een poatische tekst verloren raakt. De Man heeft dit bevestigd
door in zijn essay Fonn and Intent in the American New Criticism
(1983;28) uiteen te zetten dat het organisch begrip van de tekst ont-
wricht wordt door de discontinuiteit die zich voordoet binnen door
New Critics gehanteerde noties als ambiguiteit en ironie.

Een laatste onderscheid tussen vooronderstellingen van New
Critics en deconstructivisten dat ik wil aanvoeren betreft de demar-
catie die de eersten aanbrengen tussen de literaire tekst en het secun-
daire commentaar. Een deconstructivist als Hartman (1980) heeft zich
expliciet beziggehouden met de onhoudbaarheid van dit onderscheid,
waarbij hij zich baseert op de argumentatie dat ook de commentaar-
tekst figuurlijk of fictioneel is. Derrida heeft in verschillende van zijn
lecturen overtuigend laten zien, dat deconstructief lezen niet inhoudt
dat er een extrinsiek interpretatief commentaar wordt geleverd, maar
dat er een nieuwe tekst wordt geschreven in en naar aanleiding van
het gelezene. Deconstructie is geen door een ideale lezer uitgevoerde
analyse met daaraan gekoppeld een betekenisbepaling, maar is het
parasiteren van de ene tekst op en in de andere zonder dat de lezer
een niet-geinfecteerde positie kan innemen.

Tegen de constatering in dat veel literatuurtheoretici New Criticism en
deconstructivisme op 66n lijn plaatsen, zou ik willen pleiten voor een
benadrukking van de venchillen in vooronderstellingen van beide posi-
ties. De bevinding dat beiden zich bezighouden met een nauwgezette

(11) De Man is met name in enkele van zijn vroege essays minder duidelijk op dit punt
en bevindt zich in die zin dichter dan Derrida bij het autonomistisch concept van
literatuur van de New Critics. Zie paragraaf acht van mijn betoog.
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lectuur, vanuit de overtuiging dat een literaire tekst metaforisch en
ambigu is, dient gepaard te gaan met de observatie dat dit bij de New
Critics leidt tot de vaststelling van een betekenissynthese, een harmo-
nische eenheid, terwijl deconstructivisten uitgaan van betekenishetero-
geniteit, en zich richten op omkering en herschrijving.12 Close-reading
veronderstelt in het New Critic kader een objectieve bepaling van een
betekenis door een competente lezer vanuit de context van het gedicht
zelf; in het deconstructivistische kader de gedachte dat de betekenis-
bepaling van de tekst onbeslisbaar is en dat elke lezer misleest (incom-
petent is).

Op basis van de confrontatie van uitgangspunten van New
Criticism en een deconstructieve tekstbenadering vind ik te weinig
argumenten ter ondersteuning van de stelling dat er nauwelijks ver-
schillen tussen New Critics en deconstructivisten bestaan. Wellicht kan
deze stelling ook op losse schroeven gezet worden op basis van de
leespraktOk. Ter illustratie en uitdaging van die praktijk zal ik Brooks'
interpretatie van de beroemde ode van Keats confronteren met mijn
voorstel voor een 'tegenlectuur' van datzelfde gedicht. Vooraf citeer ik
de ode in zijn geheel.

LEESINTERMEZZO: TWEE INTERPRETATIES VAN KEATS

ODE ON A GRECIAN URN

Thou still unravish'd bride of quietness,
Thou foster-child of silence and slow time,
Sylvan historian, who canst thus express
A flowery tale more sweetly than our rhyme:
What leaf-fring'd legend haunts about thy shape
Of deities or mortals, or of both,
In Tempe or the dates of Arcady?
What men or gods are these? What maidens toth?
What mad pursuit? What struggle to escape?
What pipes and timbrels? What wild ecstasy?

Heard melodies are sweet, but those unheard
Are sweeter; therefore, ye soft pipes, play on;
Not to the sensual ear, but, more endear'd,
Pipe to the spirit ditties of no tone:

(12) Gasch6 (1979) wijst crop dat de meeste navolgers van Derrida teveel nadruk
leggen op "reversal" en te weinig op "reinscription'.
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Fair youth, beneath the trees, thou canst not leave
Thy song, nor ever can those trees be bare;
Bold Lover, never, never canst thou kiss,
Though winning near the goal - yet, do not grieve;
She cannot fade, though thou hast not thy bliss,
For ever wilt thou love, and she be fair!

Ah, happy, happy boughs! that cannot shed
Your leaves, nor ever bid the Spring adieu;
And, happy melodist, unwearied,
For ever piping songs for ever new;
More happy love! more happy, happy love!
For ever warm and still to be enjoy'd,
For ever panting, and for ever young;
All breathing human passion far above,
That leaves a heart high-sorrowful and cloy'd,
A burning forehead, and a parching tongue.

Who are these coming to the sacrifice?
To what green altar, 0 mysterious priest,
Lead'st thou that heifer lowing at the skies,
And all her silken flanks with garlands drest?
What little town by river or sea shore,
Or mountain-built with peaceful citadel,
Is emptied of this folk, this pious morn?
And, little town, thy streets for evermore
Will silent be; and not a soul to tell
Why thou art desolate, can e'er return.

0 Attic shape! Fair attitude! with brede
Of marble men and maidens overwrought,
With forest branches and the trodden weed;
Thou, silent form, dost tease us out of thought
As doth eternity: Cold pastoral!
When old age shall this generation waste,
Thou shalt remain, in midst of other woe
Than ours, a friend to man, to whom thou say'st,
Beauty is truth, - truth beauty, - that is all,
Ye know on earth, and all ye need to know.

De meest opmerkelijke conclusie in het interpretatieve commentaar
van Brooks (1975;151-166) op dit lofdicht, is de bewering dat de plech-
tige slotregels volledig passen in de dramatische ontwikkeling van het
vers, niettegenstaande het feit dat verschillende lezers van oordeel
waren dat deze regels afbreuk deden aan de poetische consistentie.
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Brooks doet veel moeite om zijn lezers duidelijk te maken dat de har-
monie van het vers niet verstoord, maar juist bevestigd wordt in deze
slotstrofe.

Sleutelbegrip in zijn interpretatie is paradox. Brooks bespreekt op-
vallende paradoxen die in de tekst te vinden zijn: de urn enerzijds als
bruid van stilte, anderszijds als verhaal-vertellende geschiedschrijver.
De muziek die gespeeld wordt, maar niet hoorbaar is en daarom juist
prachtig klinkt. En de algemene paradox die door het hele gedicht
heenloopt van de dynamische voorstelling die op de vaas staat afge-
beeld en waarin allerlei mensen in beweging zijn, terwijl het eigenlijk
gaat om een statische twee-dimensionale tekening.

Deze verschillende paradoxen die in het gedicht te signaleren zijn,
ondersteunen de uiteindelijke paradox van de Griekse vaas die via de
weg der verbeelding kennk oplevert van de werkelijkheid. De urn biedt
een fundamenteel inzicht in mens en natuur, aldus Brooks. De verbeel-
ding toont de essentie. De cognitieve betekenis van het gedicht is dat
de schoonheid van de beschreven urn gebaseerd is op een langs de
weg van verbeelding tot stand gekomen observatie van het wezenlijke.
Het gedicht brengt de lezer in aanraking met waarheid.

Brooks schroomt niet een persoonlijk waardeoordeel aan bepaalde
passages te verbinden. De derde strofe bijvoorbeeld vindt hij vanwege
de herhaling van het woord "happy" minder geslaagd. Ook in deze
strofe komen paradoxale beelden voor die steeds indringender worden:
lente, lied en liefde zullen nooit een voltooiingsfase bereiken. In deze
derde strofe treedt voor de eerste keer ironie op als de dichterlijke
stem zegt dat liefde alleen een onverzadigbaar gevoel, een droge mond
en een brandend voorhoofd oplevert. Tot twee keer toe benadrukt
Brooks dat Keats met betrekking tot deze minder geslaagde strofe
geen onnauwkeurigheid of onvermogen kan worden verweten, omdat
de dichter in principe een bedoeling gehad zal hebben met de wijze
waarop hij deze passage heeft geschreven. Reden waarom Brooks dit
zo benadrukt is dat hij een poetische tekst opvat als een harmonisch
organisch geheel waarin geen plaats is voor uit-de-toon-vallende incon-
sistenties.

In de slotstrofe wordt de ironie tot climax gevoerd als middels het
aanspreken van de urn als "attic shape" de voorgestelde wereld geredu-
ceerd wordt tot haar werkelijke proporties: alles wat in de voorstelling
aan warmte en liefde deed denken staat in werkelijkheid slechts ge-
schilderd op de attische urn. De raadselachtige paradox die hier wordt
uitgesproken wordt door Brooks in overeenstemming gebracht met de
paradoxen die er aan vooraf gaan. Uiteindelijk worden de slotregels
geInterpreteerd als een metafoor die alles omvat: de urn spreekt op
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een hoger niveau en maakt opmerkingen over haar eigen aard. Brooks
geeft daarmee een synthetiserende metafysische interpretatie aan de
ode van Keats.

Een alternatieve lectuur van het lofdicht levert een ander beeld op van
mogelijke betekenissen. Opnieuw kunnen de paradoxen in de tekst ge-
signateerd worden, maar het organisch structureel verband, waarin de
slotregels als voltooiing worden beschouwd van een algemene drama-
tische ontwikkeling, komt op losse schroeven te staan. De paradoxen
zijn als binaire opposities omkeerbaar en zullen niet tot 66n betekenis
gereduceerd worden. De intrigerende werking van de tegenstellingen
wordt niet opgelost in een betekenissynthese van de urn die een uni-
versele waarheid presenteert.

Als eerste aanknopingspunt voor een tegendraadse lezing van het
gedicht kan het gegeven genomen worden dat de slotregels voorgesteld
worden als een mogelijkheid, terwijl ze in feite niet worden uitgespro-
ken. Een raadselachtige dichterlijke stem (we moeten ons zoals Brooks
suggereert inderdaad de vraag stellen wie het eigenlijk is die naar de
vaas kijkt, maar zullen moeten toegeven dat we deze vraag nooit kun-
nen beantwoorden) heeft de pretentie te denken dat hij weet dat de
urn zou zeggen: "Beauty is truth, truth beauty", terwijl dat natuurlijk
zijn eigen woorden zijn. Hij is geen neutrale vertolker van datgene wat
de urn uitdrukt, maar drukt zijn eigen stempel op de woorden die hij
hem toeschrijft. De urn zelf spreekt niet (letterlijk). In de voorafgaan-
de strofen is hij, zoals Brooks opmerkte, wel figuurlijk aan het woord
geweest: hij toonde immers geschilderde afbeeldingen en vertelde
daarmee een verhaal. In deze voorstelling van de beschilderde vaas
wordt de gedachte ondersteund dat het teken altijd materieel (afbeel-
dend, ingriffend) is: het verhaal wordt geschreven niet gesproken.

De personificatie van de urn als spreker is gebaseerd op een on-
mogelijkheid en dit wordt in de slotregels van het vers aangegeven.
Hier verzint de dichterlijke stem woorden die de urn gezegd zou kun-
nen hebben als hij in staat geweest was te spreken. Het is de (niet te
identificeren) dichterlijke stem zelf die het masker opzet van een spre-
kende urn. De plechtige woorden die hij namens de urn presenteert
passen niet bij die urn, die alleen af-beeldt, en hoeven er - in tegen-
stelling tot wat Brooks veronderstelt - ook helemaal niet bij te passen,
want het zijn immers woorden die gefingeerd worden.

Het is merkwaardig dat Brooks deze dichterlijke stem niet gepro-
blematiseerd heeft in het verband van zijn concept van 'dramatische
waarachtigheid'. Brooks schrijft de woorden zondermeer toe aan de
vaas en stelt de waarnemende spreker in de voorafgaande strofen niet
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ter discussie. Dat de dichterlijke stem zich middels deze slotregels zo
overduidelijk aanwezig stelt, is echter niet in overeenstemming met
zijn min of meer afzijdig optreden in de eerste, tweede en vierde
strofe tijdens het beschrijven van de taferelen die op de vaas zijn ge-
schilderd. Waar hij aanvankelijk gold als onzichtbaar medium tussen
urn en lezer van het vers, treedt hij nu ineens veel dominanter als
beeld(ver)vormer op de voorgrond.

De urn reproduceert in die eerste taferelen een frivole sprookjes-
achtige wereld. De plechtige slotuitspraak sluit nauwelijks aan bij deze
gefragmenteerde voorstelling van de sprookjeswereld op de vaas.
Muzikanten, verliefde paartjes, processiegangers, zijn getekend als
losse beelden. Dat zij geen expliciet verband met elkaar houden wordt
duidelijk uit de beginstrofe, waarin gesuggereerd wordt dat er allerlei
verschillende vertelsels op de urn staan afgebeeld: "flowery tale", "leaf-
fringed legend"; verhalen over goden en sterfelijken en over Arcadi8.

Een aandachtspunt ligt in de derde strofe, waarin de herhaling van
het woord "happy" naar de smaak van Brooks niet erg geslaagd is.
Toch is juist dit zes keer genoemde "happy" vol ironie. Het inzoemen
van de camera op de details van de vaas (strofe 2-4) vindt hier een
breekpunt: er wordt geen nieuwe voorstelling beschreven, maar er
wordt door de dichterlijke stem een stemming gesuggereerd waarvoor
hij geen ander woord dan "happy" weet te vinden. Dit tot ritmische
dreun wordende "happy" markeert datgene wat het gedicht uiteindelijk
zal overheersen: het clich6 - het niet kunnen benoemen van datgene
waar het eigenlijk om gaat. De herhaling van dit woord en het daar-
mee ineens nadrukketijk op de voorgrond treden van de dichterlijke
stem, doorbreekt de handeling van het beschrijven van de reprodukties
op de vaas en van het zich op de achtergrond houden van deze stem.
Niet de urn staat in deze derde strofe centraal, maar de stem die hem
aan de lezer beschrijft benadrukt zichzelf. In de slotstrofe zal deze
stem zich opnieuw prominent uitspreken in een clichdmatige dood-
doener.

De urn representeert een wereld die niet bestaat, levert kritiek op
mimetische relaties tussen taal en werkelijkheid. De onmogelijkheid de
voorgestelde wereld als werkelijk te begrijpen wordt expliciet aange-
geven in de derde strofe, waarin de realiteit ter sprake wordt gebracht.
De liefde op de urn gaat de reele (ademende) liefde te boven: "All
breathing human passion far above, / That leaves a heart high-sorrow-
ful and cloy'd. / A burning forehead, and a parching tongue". De afge-
beelde, niet werketijke, liefde lijkt meer bevredigend te zijn dan werke-
lijke (aanwezige) liefde, maar is dat, zoals Brooks terecht opmerkte,
niet. Het geidealiseerde, tweedimensionale beeld is immers onbeweeg-
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lijk. Deze paradox van ideale en statische liefde kreeg in de interpreta-
tie van Brooks veel nadruk.

In deze strofe is evenwel medr aan de hand dan alleen deze onop-
losbare paradox. In het clichamatige commentaar dat de stem levert
op het voorjaarsgeluk haalt hij het ideaalbeeld van romantische liefde
onderuit. Het warme jonge genot is verstild in de kou van de dood.
Het altaar, waarmee in de volgende strofe wordt gezinspeeld op een
rituele bekroning van de liefde, blijft ongebruikt. Het blijft een koude
pastorale, getekend op het koude marmer van de urn. De derde strofe
zet een gevoel van onbehagen in gang dat in de volgende twee strofes
nog sterker zal worden.

Zowel de derde strofe als de slotstrofe verstoren de harmonische
eenheid van Keats' vers. De verbeelde (geidealiseerde) wereld wordt
verstoord door de suggestie dat zij niet werkelijk is. Keats speelt een
spel met binaire opposities als ideaal/werketijkheid, afbeelding/ver-
beelding, representatie/presentatie, dichterlijke spreker/tonende urn.
De ode drukt disharmonie uit, waarop de slotregels een commentaar
bieden. Dit wordt duidelijk uit 66n opvallend woord waarmee het
effect van de urn op de toeschouwer wordt uitgedrukt: "tease". Dit
woord benadrukt de tegengestelde betekenissen die het gedicht in gang
zet. Tease kan o.a. ontlokken, kwellen of doen watertanden betekenen
en daarmee zowel verwijzen naar positieve als ook naar negatieve
reacties die de urn oproept. Schoonheid en waarheid zijn inwisselbaar
leert ons de urn volgens Brooks. Hij houdt daarmee een romantische,
de Griekse oudheid idealiserende, betekenis in stand. Redenerend
vanuit het cynisme dat in het clich6-gebruik in de derde strofe lees-
baar was, kunnen deze slotwoorden ook op een heel andere betekenis
wijzen: namelijk op het feit dat het misschien juist de uitdaging is die
bij leven hoort dat schoonheid en waarheid niet aan elkaar gelijk mo-
gen zijn, omdat zij elkaar tot as kunnen verstikken.

Verschillende teksten kunnen met deze ode van Keats in verband
gebracht worden. Er is zowel sprake van ketens voorafgaand aan als
volgend op het lofdicht op de vaas. Zo lijkt in de woorden "Beauty is
truth, - truth beauty, - that is all ye know on earth, and all ye need to
know" een echo te klinken van de begin- en slotwoorden van het vier-
envijftigste sonnet van Shakespeare:

0! how much more doth beauty beauteous seem
By that sweet ornament which truth doth give!
C.-)

And so of you, beauteous and lovely youth,
When that shall vade, my verse distils your truth.
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De dichterlijke stem spreekt in deze regels over de waarheid van de
jeugd, zoet als een roos, die het gedicht in herinnering zal houden als
zij vervaagd is. Schoonheid en waarheid worden hier gelijkgesteld,
maar wijken ook uit elkaar, want als het schone vergaan is zal in het
vers het ware nog bestaan. Met andere woorden: "Beauty and truth"
zijn identiek, maar ook opposities.13

EINDE INTERMEZZO

Niet alleen met betrekking tot de vooronderstellingen van New
Criticism en deconstructivisme is er niet zondermeer sprake van een
convergentie van beide visies; ook met betrekking tot de praknyk van
het lezen is een aantal verschillen tussen beide strategieen waar te
nemen. De respectievelijke lezingen leveren een ander beeld op van
mogelijke betekenissen van de ode. Waar de ene lezer een coherent
beeld van de betekenis tracht te reconstrueren, schetst de andere een
fragmentarische betekenis die geen aanspraak maakt op volledigheid
of oorspronkelijkheid. Beiden gebruiken andere argumenten met be-
trekking tot de waarneming en constructie van betekenis van het vers.

Brooks stelt de strofen in chronologische volgorde aan de orde,
zonder de tekst te parafraseren. Parafrasering tast immers de literaire
kwaliteit van het gedicht onmiddellijk aan. Ook een deconstructivist zal
niet parafraseren, maar doet dit vanuit een andere overtuiging: hij
meent dat er bij iedere parafrasering een in principe andere tekst zal
verschijnen. 'Herhaling impliceert verandering' is immers een gedachte
die in Derrida's denken wordt opgeroepen. De "experiential knowledge"
ofwel het essentiele inzicht dat Brooks uit literatuur wil opmaken zal
aan een deconstructivist voorbij gaan; disseminatie als het gegeven dat
geen enkele betekenis vastligt, verstoort elke epistemologische zeker-
heid of waarheid.14

Het plaatsen van een lezing tegenover die van Brooks, het bieden
van een tegeninterpretatie, levert een ander inzicht op in het gedicht.

(13) Deze paradoxale betekenis van Keats' 'Ode' zal later herklinken in een vers van
Hans Faverey: "Aan de vaas / die ik in mijn handen houd / (...) / ontbreekt noch
de vaas / zoals hij is en blijft".

(14) Vgl. Norris (1988;XI) die stelt dat De Man [maar dit geldt even goed voor andere

deconstructivisten] "rejects the ontological presumptions of the "old" New Criticism,
the idea that poetry is somehow mi genens,  a language possessed of its own kind of
truth whose mysteries are vouchsafed only to those who resist the various tempting
'heresies" of paraphrase, biography, historical source-hunting, and so forth."
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Het terzijde schuiven van de "romantische" betekenis houdt een con-
structie in van een andere betekenis met een voorlopig karakter, want
hij zal in een volgend leesmoment weerlegd kunnen worden. Doel van
deze lezing is het momentane zichtbaar maken van een beweging van
betekenis-in-wording die nooit tot stilstand komt. Even is er de illusie
van een aanwezige betekenis; maar onmiddellijk blijkt dat ook deze
betekenis alweer achterhaald is en vervangen kan worden door een
andere.

Noch de confrontatie van vooronderstellingen, noch de interpreta-
tieve praktijk levert mijns inziens overtuigende aanwijzingen voor de
stelling dat deconstructivisme als voortzetting van New Criticism be-
schouwd kan worden. Hoewel in een deconstructivistisch kader wordt
gepostuleerd dat elke ontwikkeling voortgaat op een vorige ontwikke-
ling (elk teken wordt getekend door een ander teken) is het te vervlak-
kend te stellen dat het New Criticism en deconstructivistische interpre-
tatieve standpunten elkaar continueren.15 De Amerikaanse twintigste-
eeuwse literatuurbeschouwing is geen statisch geheel waarin nauwelijks
een onderscheid te maken is in opvattingen die in de jaren dertig tot
vijftig de benadering van literatuur bepaalden en opvattingen die dat in
de jaren zeventig en tachtig doen, maar is een dynamisch veld van
leesstrategieen en interpretatiemethoden die in hun diversiteit de
aandacht vragen.

Deconstructivisme in de Verenigde Staten bundelt geen homogene
groep literatuurcritici, maar kan gelden als noemer voor een aantal
academici dat uiteenlopende kritische opvattingen postuleert, waarin in
meerdere of mindere mate aansluiting wordt gezocht bij de denkbeel-
den van Derrida. 16

(15) Merkwaardig is een uitspraak van Fokkema (1989;38-46) betreffende de 'opvolging"van het New Criticism door het deconstructivisme: 'Als opvolger van het NewCriticism heeft het deconstructivisme de autonomie van de tekst vervangen door deautonomie van de interpretator, die zonder enige beperking mag zoeken naar
datgene wat de tekst verzwijgt." Deze opmerking is gebaseerd op een onlogische
redenering: het autonomieconcept is in principe niet toepasbaar op een interprete-rend subject dat zich richt naar een object (tekst), en is te vervlakkend ten aanzien
van de verschillende onukkelingen binnen de literatuurkritiek in de VerenigdeStaten.

(16) Deconstructieve critici als bijvoorbeeld Paul de Man, J. Hillis Miller, Geoffrey
Hartman, Barbara Johnson, Gayatri Spivak, Andrzej Warminski, en Gregory Ulmer
concentreerden zich aanvankelijk rond Yale en Johns Hopkins, maar verspreiddenzich later naar andere universitaire instituties. De heterogeniteit van hun theore-
tische uitgangsposities wordt bevestigd in de praktijk van het lezen; ieder van hen
blijkt een eigen wijze van tekstbenadering te hebben ontwRkeld.
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Ik zal twee verschillende visies op lezen en literatuur nader bestu-
deren, waarbij ik me richt op de eerste generatie van deconstructivis-
ten, met name op het werk van J. Hillis Miller en Paul de Man.17 Zij

vertegenwoordigen de opvatting dat het lezen een intrinsieke activiteit
is en refecteren op betekenisprocessen die zich in de tekst voordoen.
Deze op tekstualiteit gerichte leesstrategie heeft mijn voorkeur boven
de op de ideologische identiteit van de lezer gerichte, vaak deels op
psychoanalytische theorieen gebaseerde, deconstructieve lezingen, zoals
die te vinden zijn in bijvoorbeeld de feministische literatuurkritiek.

Elke deconstructieve lezer ontkent de objectiviteit van de beteke-
nis en erkent daarmee de subjectiviteit van de lezer. Een neutrale op-
stelling ten opzichte van de literaire tekst is onmogelijk aangezien
ieder zijn eigen literatuuropvatting meedraagt. Bezinning op eigen
vooronderstellingen en vooroordelen is van belang, maar lijkt soms
ook onmogelijk getuige concepten als "blinde vlek" en "misinterpreta-
tie". Er bestaat een duidelijk verschil tussen de retorische reflecties van
een deconstructivist als De Man en de ideologische preocuppatie van
bepaalde feministische literatuurcritici, hoewel ook zij gebruik maken
van deconstructieve strategieen. Dit verschil is gebaseerd op de positie
van de lezer ten opzichte van de tekst. De Man neemt een intrinsieke
positie in, gaat ervan uit dat het lezen deel uit maakt van de tekst; de
lezer bevindt zich in die tekst zodra het leesproces op gang komt.
Feministische critici (bijvoorbeeld Meijer 1988)18 daarentegen ver-
onderstellen over het algemeen dat hun vrouwelijke ervaring het lezen
stuurt. Dit impliceert dat zij een extrinsieke lezerspositie ten opzichte
van de tekst mogelijk achten: ervaring doe je immers op in een werke-
lijkheid. In die werkelijkheid ben je vrouw en heb je een bepaalde
identiteit als vrouw. Deze opvatting wijkt af van het standpunt dat
Derrida vertegenwoordigt. Hij beschouwt, zoals we in het vorige
hoofdstuk zagen, werkelijkheid als tekstuele structuur waarin men
verschillende identiteiten draagt, waarin identiteit zich verspreidt. Er is
geen (betekenisbepalende) ervaring of sociale of politieke positie die
los staat van het lezen van de tekst (die vooraf gegeven is).

Barbara Johnson tracht in A worW Of dOTerence deze tweespalt

(1D Leitch (1988;267 maakt een onderscheid in twee groepen deconstructivisten: in de
vroege jaren zeventig werd het terrein bepaald door Harold Bloom, Eugenio
Donato, Paul de Man, Geoffrey Hartman, Hillis Miller, Joseph Riddel; halverwege
de zeventiger jaren door een aantal jongere literatuurbeschouwers: Shosana

Felman, Barbara Johnson, Jeffrey Mehlman, Gayatri Chakravorty Spivak.

(18) Haar concept van het "erotisch" lezen omvat een subjectieve overgave aan, ofwel
een persoonlijke reactie op de tekst.
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tussen de standpunten van "self-resistance" en "overgave aan de tekst"
op te lossen door een middenweg te kiezen.19 Naar mijn mening is een
positie zoals De Man die innam echter te prefereren. De tekstualiteit
van de literaire taal heeft in eerste instantie niet te maken met de
subjectieve ervaringen van de lezer. Subjectiviteit dient in een decon-
structief kader beschouwd te worden als talig effect, niet als intentie of
verantwoordelijkheid.20

7. Kritische omzwervingen van J. Hillis Miller
In 1971 schreef Miller een essay over de fenomenologische literatuur-
kritiek van Poulet.21 In het eerste deel van dit essay sprak hij zijn
waardering uit over Poulets "criticism of consciousness", in het tweede
deel daarentegen uitte hij vanuit derridiaans perspectief kritiek opPoulets ideean. Het essay articuleert twee uiteenlopende posities van
literatuurkritiek die beide door Miller in de loop van zijn carritre zijn
ingenomen. Zijn aanvankelijke interesse in de aanwezigheid van het
bewustzijn van een auteur en van metafysische implicaties in een lite-rair werk, maakte in tweede instantie plaats voor de overtuiging dat
een centrum van bewustzijn nooit als presentie in een tekst te ontdek-
ken valt.

Twee aantekeningen wil ik in de marge van dit essay maken. Ten
eerste lijkt Millers overstap van Poulet naar Derrida radicaal (Pease(1983) spreekt over "abrupt turn", Wolfs (1985) over een "ingrijpende
verandering"), maar Miller zelf ontkent dit. In 1986 vertelt hij in een
interview dat hij het werk van Derrida, net als dat van Poulet jaren
eerder, tegenkwam op een moment waarop hij zich klaar voelde om
terug te gaan "back to where I was at the beginning". Na het schrijven
van zijn dissertatie over de New Critic Kenneth Burke vond hij inPoulets opvattingen antwoorden op vragen waar hij mee was blijven

(19) Zie haar inleiding op A wodd of di)Temnce. Met betrekking tot de lezingen die
Johnson in dit boek uitvoert, vraag ik mij echter af in hoeverre zij zich aan subjec-tiviteit durft over te geven. Zij houdt haar persoonlijke visies meer op afstand dan
haar introduaie doet vermoeden.

GO) Vgl. De Graef (1987;99-126).
(21) Miller (1971;191-224). Het cruciale standpunt van de fenomenologische hteratuur-

opvatting van Poulet betreft de gedachte dat een literair werk de geobjectiveerde
personificatie is van het unieke bewustzijn van de auteur. De lezer wordt aangezettot het opnieuw ervaren van dit immanent bewustzijn. De criticus moet spreken
voor de auteur en moet de literatuurkritiek 're-humaniseren".
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zitten - en later boden de ideeen van Derrida op hun beurt antwoor-
den op nieuwe problemen die steeds weer met taal bleken samen te

hangen. Miller ontkent discontinuiteit in zijn carriEre-verloop en sug-
gereert dat er sprake is van een terugkeer langs eenzelfde punt in zijn
literairkritische ontwikkeling. Hij laat zich verlokken tot de uitspraak:
"If you really understand Kenneth Burke, you don't need Derrida as
much" (Salusinsky 1987;224) en geeft daarmee toe dat dankzij de hete-
rogeniteit van de New Critics als groep, de overgang naar deconstruc-
tie niet zo heel groot was, zonder dat hij zo ver wil gaan deconstructie
te beschouwen als "only a more sophisticated version of the old New
Criticism".

Een tweede aantekening betreft de verwevenheid van grammato-
logische inzichten met de Amerikaanse literatuurkritische praktijk.
"Deconstruction is really an American thing" beweert Miller en hij
voegt daar aan toe dat Derrida in de Verenigde Staten meer status en
invloed heeft dan in Frankrijk. 2 Toch is het opmerkelijk dat Miller
tot twee keer toe vanuit de continentale literatuurwetenschappelijke
traditie komt tot een herziening van zijn literatuurkritische standpunt-

bepaling.
Millers deconstructivistische positie is gefundeerd in twee uitgangs-

punten: de eerste is dat een literaire tekst zichzelf deconstrueert, dat
wil zeggen aanwijzingen geeft voor haar eigen deconstructie. De twee-
de is de aanname dat de kritische (interpretatie)tekst in zekere zin
literair is, dat wil zeggen opgebouwd is uit figuurlijk taalgebruik dat
interfereert met directe grammaticale betekenissen. Aan dit tweede

uitgangspunt wordt de consequentie verbonden dat elke taaluiting
catachretisch is: tegelijkertijd letterlijk en figuurlijk.

Het uitgangspunt dat de tekst zichzelf deconstrueert komt naar
voren in Millers bespreking van Riddels deconstructivistische studie
naar modernistische poetica's, wanneer hij uiteenzet wat hij verstaat
onder de notie "onleesbaarheid" van een tekst:

The 'unreadability" (...) of a text is more than an experience of unease in the

reader, the result of his failure to be able to reduce the text to a homogeneous

reading. It is also always thematized in the text itself in the form of metalin-

guistic statements.(...) The text performs on itself the act of deconstruction
without any help from the critic. The text expresses its own aporia (...).

(1975;31).

(22) Salusinsky (1987;223).
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Consequentie is dat ook Riddels deconstructivistisch discours zelf
onderworpen kan worden aan een deconstructie.

In Millers leesopvatting is elke tekst heterogeen - elke tekst heeft
verschillende mogelijke betekenissen. Dit houdt niet in dat deconstruc-
tie de lezer de garantie biedt dat hij alles wat hij ook maar wil, kan
zeggen over de betekenis van een tekst. Gedecideerd geeft Miller in
het al genoemde interview met Salusinsky (1987;227) aan dat "(...)
complicated and heterogeneous though the field of a given text is, it
nevertheless is finite". Het betekenisveld van een tekst is niet oneindig,
aangezien de tekst nu eenmaal over een bepaald aantal woorden en
thema's beschikt en zichzelf plaatst in "a certain way within the reper-
toire of possible themes in Western literature, but not all of them.".

Interessant is dat Miller dit discussiepunt over de eindigheid van
betekenis van een tekst ophangt aan Derrida's essay La structure, le
signe, et le jeu (Uit: L'tcriture et la dijRrence). Mijns inziens misleest
hij Derrida's betoog als hij zegt dat daar de eindigheid van mogelijke
betekenissen van een tekst wordt opgevoerd. Derrida schrijft over iets
anders dat niet de eindigheid van betekenis betreft, maar de eindig-
heid van de vrijheid om het spel dat lezen is te spelen. Er bestaan
tenslotte regels waaraan de lezer zal moeten voldoen. Regels die door
de structuur van de tekst gedicteerd worden, maar die tot zodanige
combinaties aanleiding kunnen geven dat de betekenis van de tekst
gedissemineerd raakt, dat wil zeggen oneindig verspreid wordt over
een weefsel van teksten.

Het loslaten van de opvatting van betekenis als vaste entiteit heeft
belangrijke gevolgen met betrekking tot de ordening van het literaire
domein. Via deconstructie worden werken uit de canon uit hun context
in een andere context of canon geplaatst. Het gaat er hierbij niet om
de canon om te keren, maar zijn effecten te bestuderen. Wallace
Stevens wordt over het algemeen beschouwd in relatie tot Walt
Whitman, zo geeft Miller als voorbeeld, maar er gebeurt iets geheel
anders als je hem plaatst in een context waarin Celan, Ponge of bij-
voorbeeld Freud voorkomen.23 Een van de belangrijkste consequen-
ties van deconstructie is volgens Miller daarom ook dat zij een bewe-
ging in gang heeft gezet "in the direction of making our humanistic
culture more genuinely multilingual" (Salusinsky 1987;219). De context
wordt verbreed en creeert de mogelijkheid verschillende teksten in
samenhang tot elkaar te lezen. Met andere woorden: verschillende
canonindelingen naast elkaar te laten bestaan.

(23) Salusinsky (1987;219).
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Ook de historische ordening van literatuur komt vanuit een decon-
structieve opvatting op losse schroeven te staan. Een indeling van
literatuur in perioden wordt door de disseminatie van de betekenis van
teksten verstoord. Er kan niet langer sprake zijn van een afwisseling

van perioden die gebaseerd zijn op een bepaald concept van de wereld,
wanneer de heterogeniteit van literatuur erkend wordt, aldus Miller.
Literatuurgeschiedenis kan niet bestaan uit de beschrijving van de af-
lossing van perioden, omdat die beschrijving een bepaalde ontwikkeling
veronderstelt, die vanuit de opvatting dat de betekenis van teksten
onbeslisbaar is niet langer te handhaven valt.

In Stevens' Rock and criticism as cure bespreekt Miller het stand-
punt dat een tekst zelf aanleiding geeft tot zijn eigen deconstructie en
noemt hij het literaire werk een "dialogue of conflicting voices", waar-
mee hij impliceert dat het open staat naar andere teksten. De studie
van literatuur is een studie van intertekstualiteit. Ik citeer Millers om-
schrijving van het deconstructivistische project:

Deconstruction as a mode of interpretation works by a careful and circumspect
entering of each textual labyrinth. The critic feels his way from figure to figure,
from concept to concept, from mythical motif to mythical motif, in a repetition
which is in no sense a parody. It employs, nevertheless, the subversive power
present in even the most exact and unironical doubling. The deconstructive critic
seeks to find, by this process of retracing the element in the system studied
which is alogical, the thread in the text in question which will unravel it all, or
the loose stone which will pull down the whole building. The deconstruction,
rather, annihilates the ground on which the building stands by showing that the
text has already annihilated that ground, knowingly or unknowingly. Deconstruc-
tion is not a dismantling of the structure of a text but a demonstration that it
has already dismantled itself. Its apparently solid ground is no rock but thin air.
(1986;423).

Dit idee van een intertekstueel weefsel waarin een tekst zich bevindt
wordt ook met nadruk naar voren gebracht door Hartman in zijn pro-
grammatische inleiding op Deconstruction and Criticism24: "Everything
we thought of as spirit, or meaning separable from the letter of the
text remains within an 'intertextual sphere'". Hartman articuleert ver-
volgens de bijzondere activiteit van interpretatie:

(24) Deconstiuction and Cnticism is een verzameling opstellen van de eerste generatie
deconstructivisten (Miller, De Man; Hartman en Bloom), die later wel werd ge-
karakteriseerd als het manifest van deconstructieve literatuurkritiek.
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Commentary, the oldest and most enduring literary-critical activity, has always
shown that a received text means more than it says (it is 'allegorical'), or that it
subverts all possible meanings by its 'irony' - a rhetorical or structural limit that
prevents the dissolution of art into a positive and exploitative truth. (1979;VIII).

Meer dan Hartman accentueert Miller dat deconstructie zich voordoet
in de tekst zelf, dat zij niet een benadering van buitenaf is, maar zich
al in de tekst voordoet voor het leesproces begint. Deze aanname dat
een tekst zicllzelf ontmantelt, dat deconstructie in de tekst ingesloten
is, is enigszins paradoxaal, want neigt naar essentialisme of logocentris-
me, omdat er in zekere zin van uitgegaan wordt dat een deconstruc-
tieve "lading" in elke tekst aanwezig is. Zo wordt deconstructie tot een
in elke tekst doorgedrongen gegeven. Hier kan evenwel tegenin ge-
bracht worden dat, zo lang het niet in eenduidige termen te vatten is
wat deconstructie precies inhoudt (Derrida's 'diff6rance' is niet defini-
tief te benoemen, is geen naam), het gevaar van logocentrisme ge-
weken is. lets dat aanwezig is, maar niet te benoemen, is tegelijkertijd
ook niet present en kan dus geen essentie zijn die zich in elke tekst
manifesteert. Derrida zelf is subtiel op deze paradox ingegaan. In
Mumoires for Paul de Man stelt hij dubbelzinnig dat hij de bewering
dat de disruptieve kracht van de deconstructie altijd al inbegrepen is in
de architectuur van de tekst, noch zal accepteren noch verwerpen.25

In Stevens' Rock brengt Miller een onderscheid in literaire kritiek
aan tussen de Socratische, theoretische, ofwel "canny critics" aan de
ene, en de Dionysische, tragische, "uncanny c,itics" aan de andere kant.
De zuivere (positivistische) critici houden vast aan de mogelijkheid van
een rationele ordening van literatuur en aan een structuralistisch
geinspireerde literatuurkritiek die als analytische activiteit zich baseert
op afgesproken procedure-regels en op empirische feiten. Hiertegen-
over staan de onzuivere critici wier rationele activiteit juist het alo-
gische en absurde in een tekst zichtbaar maakt. Op het moment waar-
op in de betogen van deze critici een onlogische redenering of aporia
optreedt, wordt het meest duidelijk wat de aard van literatuur of van
taal als zodanig is, aldus Miller. Hij noemt als "uncanny critics":
Derrida, De Man, Hartman en Bloom die zich allen in een positie
bevinden tegenover de positivisten die vast willen houden aan een ge-
standaardiseerd wetenschappelijk discours. Een absoluuut onderscheid
wil Miller evenwel vermijden; beide posities blijken namelijk in elkaar
over te lopen: zuivere critici maken gebruik van onzuivere strategieBn

(25) Derrida (1986c;73).
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en omgekeerd.
Als we Millers eigen deconstructieve strategie confronteren met -

die van bijvoorbeeld Hartman, blijkt dat hij meer dan de laatste vast-
houdt aan een "canny" wijze van redeneren. Hij is meer dan Hartman
consequent en nauwgezet in zijn argumentaties - waarbij hij zoals ik
aangaf soms niet ontkomt aan een neiging tot essentialistisch denken -,
terwijl Hartman, sprekend over "creative criticism", het accent legt op
fictionaliteit en impulsiviteit van het kritische discours: "(...) literary
commentary may cross the line and become as demanding as litera-
ture: it is an unpredictable or unstable genre that cannot be subordi-
nated, a priori, to its referential or commentating function."
(1980;201).26

Zowel Miller als Hartman meent dat de grens tussen literatuur en
kritiek onhoudbaar is. Zodra blijkt dat ook in de commentaartekst
aporia's (blinde vlekken) optreden en er wordt gesteld dat juist op die
plaats de aard van de literaire tekst bevestigd wordt, wordt duidelijk
dat voor beide tekstsoorten geldt dat zij "daar waar zij niets lijken te
zeggen toch iets zeggen". Beide teksten hebben eenzelfde talig karak-
ter. Eenduidig en referentieel taalgebruik is in de opinie van Miller
een onmogelijkheid; er is geen taalgebruik dat vrij is van ambi-
guiteit:7

Deze opvatting expliciteert hij in het essay Dze Critic as Host,
waarin de wisselwerking wordt beschreven tussen de uitgangstekst en
het interpretatieve commentaar. Beide betogen blijken elkaars positie
in te kunnen nemen want zij impliceren eenzelfde gebruik van taal, van
retorische en stilistische effecten. Miller presenteert een etymologische

analyse van het sleutelwoord "parasitos", dat zowel een positieve (gast
aan tafel) als negatieve (uitvreter) connotatie draagt, en dat tegen-

woordig vooral gebruikt wordt in de betekenis van "organisme dat
groeit dankzij een ander". Via de verschillende betekenissen van para-

(26) Ook Hartman (1979;177-216) beschrijft een tweedeling in literatuurkritiek die hij
baseert op verschillende manieren van lezen. Er bestaat een directe lezing, waarbij
de lezer zijn eigen "good sense" op de tekst toepast en probeert de betekenis te
verhelderen middels een analyse van formele elementen ("scho/ar cn'tic"). En er
bestaat een filosofische benadering die de tekst opvat als gemedieerd en die beteke-
nis bepaalt middels het vaststellen van intertekstuele en historische verbanden
Cphi/osopher cntic D Hartman pleit voor een symbiose tussen beide kritische bena-
deringen en ook voor een symbiose tussen criticus en kunstenaar.

(2D In het interview met Salusinsky (1987;228-229) toont Miller zich tweeslachtiger met
betrekking tot dit uitgangspunt en stelt hij dat elke talige uiting over het universele
kenmerk van literairheid kan besch ken, zonder dat hij zover wil gaan de betekenis
van bijvoorbeeld een officiele brief als onbeslisbaar te karakteriseren.
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siet komt Miller tot een descriptie van de verhouding tussen tekst en
interpretatie. Beide zijn op hun beurt gastheer en parasiet, omdat zij
beide tekstueel zijn, dat wil zeggen in principe in een oneindige aan-
eenschakeling van teksten opgenomen. Iedere tekst is parasitair ten
opzichte van vroegere teksten of bevat vroegere teksten in zichzelf
ingesloten als een vims. Het discours van de interpretatieve tekst kan
door deze wisselende rolverdeling nooit ontsnappen aan de literaire
taal van het kunstwerk.

De interpretatie als deconstructie is het zich bevinden in een tekst
in de positie van zowel gastheer als parasiet, terwijl daarbij zoveel
mogelijk uitgegaan wordt van de termen van de tekst zelf. In dit per-
spectief kan men de volgende uitspraak uit The ethics of reading plaat-
sen: "As a reader (...) I should above all have respect for the text, not
deviate by one iota in my report of the text from what it says. The
letter of the text must become my law when I read it." (1987;10). Dit
standpunt van Miller is duidelijk meer tekstgericht dan bijvoorbeeld de
deels op psychoanalyse geinspireerde opvattingen die Hartman naar
voren brengt en die de subjectiviteit van de lezer in het leesproces
accentueren. In The interpreter, a self anatysis deelt Hartman mee: "We
do not ask for personality in the critic any more than in the artist. Nor
do we ask him to surpress it. We ask him not to hide behind his text
(...) Interpreter: define thyself (1975;10).

Miller heeft zich zowel beziggehouden met een deconstructieve lectuur
van prozateksten, als met die van poetische teksten. De deconstruc-
tieve benadering van prozateksten, zoals die wordt gepresenteerd in
Fiction and Repetition, concentreert zich op herhaling binnen het
tekstuele veld. Miller biedt in navolging van Deleuze een tweeledige
visie op dit begrip. Enerzijds kan er sprake zijn van herhaling naar
Platoons model, gebaseerd op mimesis; anderzijds van herhaling naar
Nietzscheaans model gebaseerd op differentie. Waar Plato ervan uitgaat
dat alle herhaling kopie is van de ene idee, suggereert Nietzsche dat
elke herhaling uniek is en van de andere verschilt. Deze twee strate-
gieen van herhaling spelen een dubbelrol in de zeven romans die
Miller leest: "each form of repetition inevitably calls up the other as its
shadow companion. You cannot have one without the other, though
each subverts the other." (1982;16).

In zijn lectuur van Wuthering Heights bijvoorbeeld toont Miller de
repetitieve opbouw van de tekst. Bepaalde passages weerspiegelen de
structuur van het verhaal als geheel, maar tegelijkertijd ontwerpt elke
passage zijn eigen beeld van het geheel: "Different as are the several
schematic paradigms for the whole, they share certain features. Each is
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a figure without a visible referent. Whatever emblem is chosen as
center turns out to be not at the center but at a periphery." (1982;59-
60). Ieder detail herhaalt op zijn eigen manier de structuur, die nooit
volledig te achterhalen is.

De binaire opposities die in de tekst van Bronte voorkomen wor-
den door Miller benadrukt. Elk element van deze oppositionele paren
is niet zozeer tegengesteld aan het andere element, als wel gedifferen-
tieerd ten opzichte van dat andere element. Het verhaal wordt georga-
niseerd rond patronen van gelijkheid en verschil: de ruwheid van de
Heights tegenover de beschaving van Thrushcross Grange; Heathcliff
tegenover Lockwood; binnen tegenover buiten etc. Wat evenwel opval-
lend ontbreekt in de roman is een oorsprong waar deze paren van zijn
afgeleid; daarom heeft de lezer geen houvast om te kiezen voor het
ene of het andere begrip, voor de ene of andere betekenis. Steeds
opnieuw wordt hij geconfronteerd met een onbeslisbaarheid ofwel zijn
eigen "misreading" van de betekenis van de tekst. Het reduceren van
een tekst tot een correcte en coherente betekenis zou inhouden dat
het vrije spel van de tekstuele elementen afgebroken wordt. Dit spel
leidt er echter toe dat elke tekst in zekere zin onleesbaar is, omdat er
nooit een juiste lezing geboden kan worden: elke lectuur is een in
mindere of meerdere mate vitale mislezing.

In The Linguistic Moment beschrijft Miller een aantal deconstruc-
ties van poetische teksten. Ingrijpende theoretische implicaties liggen
ten grondslag aan zijn eerste lectuur die via poezie van Stevens,
Arnold en Wordsworth het probleem van de historische indeling van
literaire werken aan de orde stelt en daarmee samenhangend poeticale
uitgangspunten van poetische teksten op losse schroeven zet. Drie
traditionele poeticale opvattingen (Miller spreekt over "theories of
poetry") blijken door de tijd heen ten grondslag te liggen aan poezie.
Deze opvattingen zijn geen alternatieven waartussen de dichter een
keuze kan maken, maar zijn inherent aan elkaar.

De eerste opvatting definieert poezie als mimesis, als analogie of
kopie. De structuur van het vers komt overeen met de structuur van
de werkelijkheid. De tweede opvatting definieert poezie als geestelijke
activiteit die in de woorden een onthulling (diepere waarheid) zoekt.
Poezie is de zichtbare of beredeneerbare revelatie van dat wat niet
direct aanschouwd of gezegd kan worden. De derde opvatting defi-
nieert poezie als schepping, als creatie. Er bestaat niets buiten de tekst;
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de poZzie zelf is subject van het poatisch discours. 8
Er treedt een moment op in elk gedicht, aldus Miller, waarop de

pottische taal problematisch wordt. Een moment waarop de taal on-
doorzichtig is en een wisselwerking zichtbaar wordt tussen deze drie
verschillende poezieopvattingen, zonder dat een keuze voor een van de
drie gemaakt kan worden. Niet alleen in Stevens' poezie treedt zo'n
moment op, ook in de negentiende-eeuwse poezie van Arnold treft
Miller een dergelijk moment aan:

The figure of the motionless statue in the sunlight (...) brings to the surface
deep fissures among three theories of poetry operative in Arnold's thinking: the
Romantic aestheticism Arnold represents in spite of himself, the Aristotelian
notion of tragic action to which Arnold wants to remain faithful, and a post-
Romantic mode of performative poetry toward which he moves without wishing
to do so. (1985;31-32).

Aan de nog oudere (romantische) poezie van Wordsworth blijkt een-
zelfde complexiteit ten grondslag te liggen. Aristotelische, romantische
en post-romantische poetica's spelen tegelijkertijd een rol in diens
gedichten. Deze drie poetica's markeren geen historische perioden,
want zij zijn op eenzelfde moment werkzaam. Verdeeldheid en zelf-
contradictie volgend uit deze drie concepten zijn inherent aan
poetische teksten uit alle tijden. Toch suggereert Miller wel histori-
serende tendensen als hij spreekt over "romantisch estheticisme", "Aris-
totelische notie" en "post-romantische modus". Duidelijk wordt hier de
paradox van literatuurgeschiedenis: van de behoefte aan een ordening
van literatuur, die niet aan vaste tijdsmomenten verankerd kan wor-
den, vanwege de heterogeniteit van literaire teksten.

Ook in het werk van dichters als Shelley, Williams, Yeats, Hardy,
en anderen signaleert Miller linguistische momenten. Hij komt deze
momenten steeds vanuit een andere invalshoek op het spoor. Naar
aanleiding van het vers 'Nineteen Hundred and Nineteen' van Yeats
stelt hij de "topografie" van poezie aan de orde, een metafoor voor de
veelheid van plaatsen die door het vers gerepresenteerd wordt en die
niet in een sluitend samenhangend verband te brengen is. Het gedicht
heeft een ruimtelijke structuur zonder een centrum: er is geen referen-
tie of duidelijk identificeerbare spreker. Miller beweert:

(...) Yeats, in 'Nineteen Hundred and Nineteen' at least, speaks as no one, from

(28) Ik kom in het zesde hoofdstuk van mijn betoog uitgebreid op deze poezieopvat-
tingen terug.
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nowhere, at no time, to no identifiable listeners; (...) 'Nineteen Hundred and
Nineteen' can by no effort be shown to have an organic unity; and (...) there is
no identifiable central literal thing of which all else is figure. (1985;320).

Deze labyrinthische structuur van het gedicht van Yeats wordt gerela-
teerd aan de structuur van een schilderij van Klee, aan teksten van
Nietzsche en Freud, en aan een vers van Stevens. Er blijkt steeds spra-
ke te zijn van een combinatie van heterogene elementen die anase-
mirch aan elkaar zijn geschakeld: zij zijn analoog maar bezitten geen
gemeenschappelijke referent. Het linguistische moment maakt deel uit
van deze structuur die geen definieerbaar centrum heeft; het is het
moment waarop het gedicht haar eigen medium ondermijnt.

Een stijlfiguur die in verband met dit linguYstische moment ter
sprake komt is de catachrese: een retorische figuur die, zoals gezegd,
noch letterlijk noch figuurlijk is en het onderscheid tussen deze beide
vormen van taalgebruik als zodanig opheft. In het nawoord van 77:e
Linguistic Moment relateert Miller de catachrese aan de gedachte van
"Die Ewige Wiederkunft" van Nietzsche. De labyrinthische poetische
structuur die is opgebouwd middels parallellie, asymmetrische analogie,
mise en abyme, en "harmonieuze antagonismen" - met Millers woor-
den: de structuur die gebaseerd is op een "enigmatic turning, inturning,
out-turning, returning, self-enfolding" - doet denken aan Nietzsche's
concept van het steeds opnieuw terugkeren van hetzelfde. Het verle-
den wordt toekomst en andersom: "The future is the always not yet of
the past. The past is the always already of the future. The moment is
the tying of the knot, the drawing together of both in the 'also--sich
selber noch'." (1985;432).

Het linguistisch moment van de poezie botst op, maar kan in ze-
kere zin ook gerelateerd worden aan, het door Miller in 77:e ethics Of
reading (1987) voorgestelde "ethisch moment" in het leesproces. Dit
ethisch moment is een effect van taal en het resultaat van het falen te
lezen op allegorisch niveau.b Met name in zijn lectuur van een pas-
sage uit Allegories of reading van De Man, maakt Miller duidelijk dat
het ethisch moment een onvermijdelijke talige respons inhoudt op de
tekst. Het betreft een zogenaamde linguistische imperatief: "What
happens when I read must happen, but I must acknowledge it as my
act of reading". (1987;43).

Het ethisch moment van het lezen lijkt een terugkeer naar het
humanisme uit Millers fenomenologische periode, maar is meer ge-

(29) Salusinsky (1987;213).
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compliceerd. Het moment roept een onvermijdelijke ambivalentie op
die in de tekst is ingesloten. Het gaat niet om een moraal die in de
tekst geidentificeerd zou kunnen worden, maar om een moraal die als
effect van het schrijven en lezen ontstaat.m In zijn laatst verschenen
studie, Versions of Pygmalion (1990), zegt Miller dat elke handeling van
lezen, schrijven of het geven van literatuuronderwijs een dergelijk
ethisch moment inbouwt:

(...) storytelling itself is also an ethical act involving personification for which the
storyteller must be held responsible, as must reader, teacher, or critic for brin-
ging the story to life by reading it, talking about it, writing about it. These ethi-
cal acts have had political, historical and social consequences." (1990;VIII).

Hoewel de implicaties van dit ethisch moment mij niet helemaal dui-
delijk zijn, vat ik het op als poging opnieuw grensgebieden te betreden
en uit het zelfreflectieve van deconstructie te ontsnappen door het
personifierende en performatieve van de literaire tekst te reactiveren.
Deze poging van Miller is vergelijkbaar met dat wat Johnson in A
world Of di'Terence zegt te willen doen. Net als Miller suggereert zij dat
de retorische studie van literatuur niet los te maken is van de bestude-
ring van extrinsieke relaties van literatuur. In de inleiding op haar
boek stelt zij de in dit verband illustratieve vragen:

"What are the political consequences of the fact that language is not a trans-
parently expressive medium? What role does literature's radicalization of this
fact play? How can the study of suppressed, disseminated, or marginalized
messages within texts equip us to intervene against oppression and injustice in
the world? (1987;7).

8.  Paul de Man: de allegorie van het lezen

Teksten vertellen verhalen over de manier waarop zij gelezen kunnen
worden. Dat lijkt de gedachte achter de notie "allegories of reading",
die in het werk van De Man, de meest invloedrijke deconstructivist,
een cruciale rol speelt. Hoewel het niet onproblematisch is dit werk te
karakteriseren binnen het academisch discours, is het plausibel te
stellen dat het zich meer dan de teksten van Miller bevindt op een

(30) Vgl. Pease (1983;83).
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breukvlak van filosofie en literatuur. Middels nauwgezette lezingen,
retorische analyses en een voortdurende ontmanteling van intra-
linguYstische relaties heeft De Man gewezen op figuurlijke aspecten
binnen het rationele betoog van filosofie en op filosofische concepten
die aan te treffen zijn in literatuur. Zijn kritiek op de gevestigde litera-
tuurbeschouwing betrof vooral de esthetische mystificatie van het
onderzoeksobject.

Toen in 1987 bekend werd dat De Man in de periode 1940-1942
essays en literaire recencies had geschreven in het door de Duitse
bezetters gecensureerde dagblad Le Soir en in Het 1/Zaantsche Land,
reageerde de Amerikaanse pers (New York Times, Newsweek, The
Nation, Ilze Tillage Voice) en literatuurkritiek (Critical Inquiry) met een
groot aantal artikelen. Heftige discussies, vergelijkbaar met discussies
zoals die recentelijk in Europa werden gehouden met betrekking tot de
nazistische sympathieen van Heidegger, werden gevoerd en vele mede-
werkers en leerlingen van De Man probeerden zijn ideologische mis-
vatting te begrijpen. Tegenstanders voerden de kwestie aan als bewijs
dat deconstructie totalitaire ideologieen in de hand werkt.31

Ook Derrida reageerde met met een essay dat hij in het voorjaar
van 1988 publiceerde in Cridcal Inquig. Hij probeerde de collaboratie
van De Man te plaatsen in een breder politiek-filosofisch verband32
en wees in een retorische lezing ("on the one hand - on the other
hand") op de heterogeniteit van de teksten. Hij signaleerde een pro-
Duitse tendens, maar ook een interesse in vooral Franse literatuur;
Vlaams nationalisme, maar ook sympathie voor het Franse individua-
lisme; anti-semitisme (voor Derrida als jood het meest pijnlijke
gegeven), maar ook een zekere vorm van anticonformisme, en consta-
teerde dat de ideologie die uit het betoog op te maken viel meer com-
plex was dan degenen die De Man veroordeelden suggereerden.

Derrida verwierp zowel een aanklacht tegen De Man als tegen
deconstructie. Vele artikelen die over de zaak verschenen deden het
voorkomen alsof De Mans "deconstructieve detotalisatie" in dienst
stond van zijn jaren volgehouden ontkenning van een verwerpelijk
verleden. Als reactie hierop bracht Derrida een Nietzscheaans concept

(31)   In:    Responses:    On    Paul    de    Man's Wanime Journalism (ed. Hamacher, Hertz,
Keenan 1989) werden reacties van voor- en tegenstanders van De Man verzameld.
Vgl. ook het eerste deel van (Dis)continui'ties: Essays on Paul de Man (ed. Herman,
Lernout, Humbeeck 1989).

(32) Zie 'Like the Sound of the Sea Deep within a Shell: Paul de Man's War'. Derrida
publiceerde ook een beschouwing over Heideggers nazistische sympathieen: De
l'esprit:  Heidegger  et  la  question, Paris 1987.
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van verantwoordelijkheid naar voren door te stellen dat iedereen (pers
en academici) verantwoordelijk is voor eigen keuzes en op zijn hoede
moet zijn voor moraliteit en een daarmee onlosmakelijk verbonden
immoraliteit. Hij benadrukte dat juist deconstructie een middel biedt
om diegenen die een bepaald discours aanvechten te wijzen op hun
impliciete aanhankelijkheidsbetuigingen aan dat discours.33

Het wetenschappelijke oeuvre van De Man is veelomvattend. In de
(vroege) essays die hij bundelde in BUndness and Insight, doordacht hij
de posities van enkele gevestigde literatuurtheoretici, uitgaande van de
idee dat er een relatie is tussen de kritische lectuur en de literaire
taal: "The problems involved in critical reading reflect the distinctive
characteristics of literary language" (1983;IX). Hij las belangrijke tek-
sten uit de twintigste-eeuwse literatuurbeschouwing en toonde aan
waar zwakke plekken zitten in de argumentaties waarmee deze teksten
als theoretische stellingnamen zijn opgebouwd. Steeds weer poogde hij
claims op waarheid of epistemologische zekerheid onderuit te halen. In
werk dat verscheen na het begin van de jaren zeventig gaf hij meer
blijk van een filosofische interesse en nam hij teksten van Nietzsche en
Rousseau als basis voor gecompliceerde beschouwingen over proble-
men van taal.

Verdienste van De Man is dat hij continentale literatuurtheorietn
onder de aandacht van Amerikaanse critici heeft gebracht. In publika-
ties gewijd aan o.a. Riffaterre, Jauss, Benjamin, Bachtin, Lukacs,
Blanchot, en Poulet signaleert hij dat deze theoretische teksten een
bepaald inzicht bieden, maar dat dat vaak niet gebeurt via directe
stellingen die bevestigen dat er kennis afgeleid kan worden uit de
observatie of een precies begrip van literatuur, maar via het 'verder
lezen' ("to read beyond"): dat wil zeggen het uiteenrafelen van span-
ningen en contradicties tussen uitspraken. Door verder te lezen ont-
staat inzicht op een moment waarop de criticus iets anders zegt dan hij
aanneemt:

(33) Interessant is dat Eagleton (1990;358) wijst op overeenkomsten tussen Adorno en
De Man wat betreft hun "overreaction" ten opzichte van het fascisme. Waar de een
slachtoffer was, was de ander kortstondig sympathisant. Dat neemt niet weg dat
Adorno's politieke pessimisme in bepaalde opzichten aansloot op De Mans liberate
scepticisme, aldus Eagleton: "Both figures would seem afflicted for quite different
reasons by a paralysing historical guilt, and would prefer to court impotence, dead-
lock and failure rather than risk the dogmatism of affirmation. Both positions,
moreover, have to some extent always already incorporated their own hopelessness,
a move which among other things renders them less vulnerable to certain impatient
accusations."
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The insight seems instead to have been gained from a negative movement that
animates the critic's thought, an unstated principle that leads his language away
from its asserted stand, perverting and dissolving his stated commitment to the
point where it becomes emptied of substance, as if the very possibility of asser-
tion had been put into question. (1983;103).

Literatuurcritici zijn op een bepaalde manier blind voor vooronderstel-
lingen van hun eigen theoretisch uitgangspunt, meent De Man. Dit
houdt in dat de gehanteerde literatuurwetenschappelijke methode vaak
deels onbewust blijft ten opzichte van de perceptie van inzicht in het
literaire werk. Alleen de criticus van de criticus - de lezer van de theo-
retische beschouwing - is in de positie de blindheid van de ander als
fenomeen waar te nemen, terwijl hij op hetzelfde moment blind is ten
aanzien van bepaalde vooronderstellingen van zijn eigen kritisch stand-
punt. De Man benadrukt dat in het ene betoog altijd ook stelling-
namen uit een ander, tegengesteld, betoog zichtbaar kunnen worden.

Vanuit deze aanname is het niet verwonderlijk dat hij niet alleen
geinteresseerd is geweest in theoretische verhandelingen, maar ook in
lezingen van lezingen, bijvoorbeeld in Derrida's lectuur van Rousseau,
of Heideggers lezing van Holderlin.34 In de sequentie van lectuur op
lectuur, laat een volgende lezer zien waar een vorige te maken heeft
gehad met een blinde vlek. Rousseau zegt precies het tegenovergestel-
de van dat wat Derrida hem laat zeggen, aldus De Man, en hetzelfde
geldt voor Holderlin die niet de dichter van presentie (van "das
Wesen" der poezie) is zoals Heidegger hem voorstelt.

Twee opmerkingen zijn in het verband van de in hoofdstuk twee al
ter sprake gebrachte discussie met Derrida over Rousseau van belang.
Daar waar aangenomen wordt dat de auteur de eigen vooronderstel-
lingen niet geheel overziet (Derrida beweerde dit met betrekking tot
de tekst van Rousseau) wil De Man benadrukken dat dit wel het geval
is. Niet de vraag naar de blindheid van de auteur acht hij relevant,
maar die naar de blinde vlek van de lezer (het falen van diens percep-
tie) en naar de blindheid van het betoog (de onleesbaarheid als aspect
van de taal).35 De kracht van literaire taal is haar weerstand ("resis-

(34) Heidegger's Exegeses of HOlderlin (1983; 246-266). De Man schreef tussen 1954 en
1970 in totaal vijf essays over deze dichter, waarvan er twee in The dletoric of
Rom anticism zijn opgenomen. Volgens Gabriel (1988;11-132) echter zijn geen van
de interpretaties die De Man leverde van Holderlin "deconstructive readings'. Zij
tonen de ontwikkeling van De Mans literatuuropvatting, maar tonen nog niet de
problematiek van taal die De Man in zon latere publikaties over Nietzsche en
Rousseau zal doordenken.

(35) De Man (1983;134.
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tance") tegen totalisatie, tegen een ondeelbare en onverdeelde beteke-
nis. Taal wordt bepaald door ambivalentie en Rousseau heeft dit door-
zien en uitgebuit.

Een tweede opmerking betreft de dubbele operatie van het lezen.
De Man hecht niet alleen waarde aan een figuurlijke lectuur van een
letterlijk betoog, maar ook aan een letterlijke lectuur van een figuurlijk
betoog. Sleutelwoord ter aanduiding van deze handeling is retorisch
lezen. Dit impliceert niet alleen de bestudering van tropen of reto-
rische figuren in een tekst, maar ook de bestudering van het e#ect van
de dubbelzinnige la:acht van taal die niet te reduceren is tot grammati-
cale conventies.

Een mooi voorbeeld dat De Man hiervan geeft, is de slotregel van
het gedicht 'Among School Children' van Yeats: "How can we know
the dancer from the dance". Opgevat als retorische vraag bevestigt de
regel een (traditionele) consistente lezing van het gedicht en wijst zij
op de mogelijkheid van eenheid tussen vorm en ervaring, schepper en
creatie. Letterlijk gelezen daarentegen toont de regel meer thema-
tische complexiteit en minder naiviteit en zet zij aan tot de vraag hoe
de fout vermeden kan worden te identificeren wat niet-identificeerbaar
is. (Met andere woorden: er wordt een poeticaal commentaar duide-
lijk: teken en betekenis zijn geen onlosmakelijke eenheid).36

De Man hanteert het begrip retorica niet in de gangbare betekenis
van "tool of the self', gerelateerd aan persuasieve rede, welsprekend-
heid en manipulatie, maar in de betekenis van tropen als transforma-
tionele systemen, die een substitionele omkering kunnen bewerkstel-
ligen. In AHegories Of reading zegt hij hierover:

All rhetorical structures, whether we call them metaphor, metonymy, chiasmus,
metalepsis, hypallagus, or whatever, are based on substitutive reversals, and it
seems unlikely that one more such reversal over and above the ones that have
already taken place would suffice to restore things to their proper order.
(1979;113).

In een eindeloze herhaling kan eenzelfde retorische figuur omgekeerd
worden en wordt de beslissing tussen "truth" en "the death of truth"
(1979;115) uitgesteld.

Retorische figuren impliceren substitutie. In het geval van de
metafoor is deze substitutie gebaseerd op vergelijking of analogie, in
dat van de metoniem op associatie of contiguiteit. De voorkeur van de

(36) De Man (1979;11).
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traditionele literatuurwetenschap gaat uit naar de metafoor, omdat de
metaforische substitutie een essentialistische of identificerende eigen-
schap zou articuleren terwijl metonymische relaties veel meer wille-
keurig zijn:

The inference of identity and totality that is constitutive of metaphor is lacking
in the purely relational metonymic contact: an element of truth is involved in
taking Achilles for a lion but none in taking Mr. Ford for a motor car.
(1979;14).

Naar aanleiding van een lectuur van A la Recherche du temps perdu van
Proust constateert De Man evenwel, dat de metaforen en metonymen
die de tekst aan de orde stelt uitgewisseld worden. Proust beschrijft
hoe Marcel een zomermiddag lezend in zijn kamer doorbrengt en een
intensieve ervaring van broeierige warmte en concentratie heeft juist
omdat hij zich in de donkere koele ruimte bevindt. Beelden die zowel
essentiele als toevallige verbanden met elkaar hebben, versterken
elkaar in deze scbne. De rust in de kamer en de actie in het boek dat
Marcel leest worden geconfronteerd in het beeld van een hand die in
een stroom gehouden wordt en waarop het water afketst.

In passages die rijk zijn aan metaforen en die expliciet het belang
aangeven van metafoor boven metoniem, wordt de overtuiging bereikt
door een spel waarin contingente figuren (metonymen) net zo bedrie-
gelijk zijn als de figuren die op noodzaak berusten (metaforen). Beeld-
spraak wordt over het algemeen toegeschreven aan het bijzondere
talent van de auteur. De Man laat zien dat hij ook gefundeerd is in
grammaticale patronen. Hij benadrukt daarmee opnieuw de gedachte
dat de unificerende kracht van de metafoor deels op toeval berust. De
metaforische totalisatie als de claim dat een fenomeen vervangen kan
worden door iets anders dat zijn essentie markeert, wordt ontmaskerd
als illusie.

In een tweede lezing van A La Recherche du temps perdu37

scherpt hij deze gedachte aan en wijst hij erop dat de metafoor door
Proust gebruikt wordt als metoniem. De totaliserende kracht van de
metafoor blijkt niet in staat een synthese tussen letterlijke en figuur-
lijke betekenis tot stand te brengen:

For if the "proximity" between the thing and the idea of the thing fails to pass
the test of truth, then it fails to acquire the complementary and totalizing power

(3D De Man (1979;57-78).
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of metaphor and remains reduced to 'the chance of a mere association of
ideas: The co-presence of intra- and extra-textual movements never reaches a
synthesis. The relationship between the literal and the figural senses of a meta-
phor is always, in this sense, metonymic, though motivated by a constitutive
tendency to pretend the opposite. (1979;71).

De roman van Proust blijkt een allegorie over lezen te zijn. Zijn bete-
kenis is een verhaal over de vluchtigheid van betekenis, aldus De Man.

Ook in een lezing van de Neue Gedichte van Rilke legt hij het ac-
cent op de beweging van een retorische figuur. De verzen beschrijven
een bepaald object of sc&ne en bevestigen daarin het raadsel van
chiasme. Het gaat om een omkering van agens en instrument die in de
beeldspraak betrokken zijn. Het binnen en buiten dat de dichterlijke
stem zou moeten kunnen onderscheiden worden op losse schroeven
gezet:

The reversal of the figural order, itself the figure of chiasmus that crosses the
attributes of inside and outside and leads to the annihilation of the conscious
subject, bends the themes and the rhetoric from their apparently traditional
mode towards a specifically Rilkean one. (1979;37).

Een gecompliceerde tegendraadsheid is het gevolg. Het ding dat be-
schreven wordt verdwijnt, maar de eigenschappen van het ding blijven
achter. Object en subject (het waargenomene en het waarnemende)
nemen elkaars plaats in. Zo wordt totaliteit van tijd door Rilke uitge-
drukt in het beeld van een zonnewijzer bij nacht; een bal die in de
lucht is geworpen trekt het perspectief naar zich toe en kijkt naar de
spelende subjecten beneden.

Een ander voorbeeld dat De Man presenteert is dat van een vers
waarin Rilke het thema van de constellatie van sterren gebruikt. Dit
thema wijst op een totalisatie van taal die dingen voorbij ruimte en tijd
kan benoemen. Het beeld van een ruiter in de sterren, vertegenwoor-
digt de tegenstelling ruimtelijk-aards. Dit totaliserende beeld wordt
echter op losse schroeven gezet als de dichterlijke stem de ruiter let-
terlijk "Figur" noemt en daarmee de optische illusie accentueert van de
sterren die zich chaotisch verspreiden door de ruimte. De dichter
benadrukt de semantische functie van de taal, aldus De Man. Dat wat
Rilke "Figur" noemt, zinspeelt niet op een totaliteit van betekenis,
maar op de absentie van een betrouwbare referent. Daarom houden
deze gedichten het raadsel van betekenis open. Er kan nooit een defi-
nitieve betekenis, maar ook geen definitieve onbeslisbaarheid vastge-
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steld worden.38
De traditionele retorische figuur van chiasme wordt door Rilke

dus op een bijzondere manier gebruikt, net zoals Proust op eigen wijze
met metafoor en metoniem omging. Het is van belang dat de lezer van

De Man (en dat geldt ook voor Miller) op zijn hoede blijft voor de
definities die in deze deconstructieve betogen aan retorische figuren
worden toegekend.

Elke criticus gebruikt een bepaalde retoriek en onthult een structuur
die op een gegeven moment omgekeerd blijkt te kunnen worden,
zonder dat er een transcendentaal referentiepunt bestaat waarop een
uiteindelijke betekenis gefundeerd kan worden. Retorica, zo maakte
De Man duidelijk in Blindness and Insight, is het bewustzijn van de
tekst van zijn niet-referentiele, metaforische aard. Het ontbreken van
volledigheid van betekenis schept ruimte voor een oneindig proces van
lezen.

Een leidraad bij het opsporen van blinde vlekken in teksten van de
literatuurtheoretici die De Man bespreekt, is de manier waarop zij
omgaan met retorische figuren. Ook De Mans interpretatie van theo-
retische teksten, net als zijn interpretatie van literaire teksten, komt
neer op een doordenking van de kracht van het retorische taalspel dat
in de tekst aan de gang is, maar dat door de theoretici zelf niet ten
volle wordt uitgebuit. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk uit het essay
Reading and history (1986;54-72) waarin hij kritiek levert op het model
van historische receptie van Jauss.

Het historisch leesmodel houdt rekening met poeticale structuren

(linguYstische factoren), die gerelateerd kunnen worden aan esthetische
functies (de manieren waarop tekens ervaren worden). Het model doet
geen uitspraken over de retorische dimensie van taal. In de interpreta-
tieve praktijk blijkt Jauss een lezer die subtiel omgaat met linguistische
gegevens, maar die zich niet waagt aan het semantische spel van de
betekenaar. Woordspelingen worden onmiddellijk geesthetiseerd.

39

Jauss onthoudt zich van expliciete beweringen over de letterlijke en
figuurlijke betekenissen van een bepaalde passage. Maar indirect geeft
hij wel aan dat beide betekenissen mogelijk zijn.

De Man gaat in op de interpretatie die Jauss ontwierp van een
Spleen-gedicht van Baudelaire. Het betreft een passage waarin Boucher
als eigennaam van een schilder rijmt op "deboucher" als het openen

(38) Zie Frey (1985;124-133).
(39) De Man (1986;65).
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van een parfumilesje. De ontkurkte  acon wekt de associatie van een
onthoofde schilder. De bloederige scene die vorm krijgt wordt ver-
sterkt door de betekenis "slager" die de eigennaam ook draagt. Jauss
maakt een grotesk woordspel zichtbaar. Hij toont hoe moeilijk de
betekenissen van de woorden in bedwang zijn te houden, maar stopt
daar waar de tekst dreigt te worden tot "Wortwitz", aldus De Man. De
esthetische tekstuur wordt meteen gesloten zodra het niet beheersbare,
frivole, zich voordoet. De Man concludeert vervolgens:

Since this poetic (as distinguished from aesthetic) structure has to do with the
necessity of deciding whether a statement in a text is to be taken as a figure or
a la lettre, it pertains rhetoric. In this particular instance, Jauss has come upon
the rhetorical dimension of language: it is significant that he has to draw back in
the face of his own discovery. (1986;67).

Het is de esthetische categorie, losgemaakt van de poeticale, die Jauss
in zeker opzicht blind maakt voor de retorische operatie van de woor-
den.40

Ieder theoretisch betoog heeft grenzen die niet met de eigen ana-
lytische middelen waargenomen worden. Zo laat De Man in een con-
frontatie van de theorie van Jauss met die van Benjamin zien waar de
beperking ligt van het begripsproces zoals dat door de receptie-esthe-
tica wordt voorgesteld. Het concept verwachtingshorizon sluit naar zijn
mening meer aan op fenomenologische problemen (problemen van
ervaring) dan op de specifieke taalproblemen die in literaire teksten
expliciet en impliciet aan de orde zijn. 1 De opvatting van Walter
Benjamin over vertalen daarentegen sluit beter aan op De Mans voor-
stelling van het proces van begrijpen, omdat het vooronderstelt dat er
in dit proces een negatief moment is opgenomen: "translations can
never succeed".

Benjamin gaf aan dat er een fundamentele kloof bestaat tussen
"das Gemeinte" en de "Art des Meinens" (tussen "logos" en "lexis" zegt
De Man zelf elders) en het is deze kloof die het falen van de vertaling,
of in De Mans woorden het moment van mislezen, noodzakelijk

(40) In Reading de Man mading (ed. Waters and Godzich) is het antwoord van Jauss op
deze kritiek van De Man opgenomen. Opvallend is dat hij vaststelt dat een aantal
van zijn uitgangspunten niet zo heel ver van die van deconstructivisten afligt. Jauss
stelt zich op als de tolerante hermeneuticus en weerlegt het verwijt van zijn esthe-
tische blinde vlek, door te beweren dat De Man zelf blind is voor de feitelijke
overeenkomsten van hun beide visies. (1989;206).

Gil) De Man (1986;62).
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maakt. De Man benadrukt de bijna derridiaanse gedachte van
Benjamin dat er geen oorspronkelijke taal is: 'The process of transla-
tion (...) is one of change and of motion (...), translation also reveals
the death of the original." (1986;85). Het is de onbereikbaarheid van
een oorspronkelijke betekenis, die De Man herkent bij Benjamin, die
het lezen altijd tot een proces van mislezen maakt.

Het werk van De Man wordt gedomineerd door het probleem van het
lezen. Nooit mag dit lezen beschouwd worden als vanzelfsprekendheid.
"reading disrupts the continuity between the theoretical and the phe-
nomenal and thus forces a recognition of the incompability of language
and intuition" (1986;x), aldus Godzich die in de inleiding op 77:e resis-

tance to theory een uiteenzetting geeft van de leesopvatting van De
Man. Lezen impliceert, dankzij de onvermijdelijke blinde vlekken die
critici hebben ten aanzien van hun literatuuropvatting, ook altijd mis-
lezen en onleesbaarheid. Het hermeneutisch uitgangspunt dat een
literaire tekst leesbaar is, hangt samen met de erkenning van haar
mimetisch karakter, maar De Man trekt deze referentiele functie in
twijfel.

Aanvankelijk is deze twijfel radicaal. In Blindness and Insight fun-
geert de literaire tekst als metafoor voor het niets (denk aan de lezing
van Derrida's lezing van Rousseau). Gasch6 wees erop dat het hier
een literatuuropvatting betrof, die gebaseerd was op het uitgangspunt
van zelfrefectiviteit en die in zekere zin aansloot op het idee van de
New Critics dat het gedicht in zichzelf volledig is: 'The idea of self-
reflexivity indeed reconfirms, but also (...) represents the development
of what makes the idea of contextual unity possible." (1979;182). Later,
in Allegories of reading, zou De Man het totaliserende van dit uitgangs-
punt, de geslotenheid van de reflectieve ruimte van de tekst, ontmas-
kerd hebben in een poging de la:acht van de "proper meaning of meta-
phor" (het niets) te doorbreken.42 Het lezen van een tekst blijkt in dit
latere werk meer te zijn dan het signaleren van antithetische relaties
tussen referent en figuur en dan een operatie van destructie en con-
structie. Het gaat niet om een proces dat metaforisch is in die zin dat
een letterlijke uitdrukking door een figuurlijke wordt vervangen, maar
om een proces dat allegorisch is, wat inhoudt dat de letterlijke beteke-
nis volledig verschilt van de figuurlijke.

Er is in een allegorisch leesproces sprake van een vergaande
semantische dissonantie. De Man legt dit uit in zijn lectuur van Proust:

(42) Gasch6 (1981;47-49).
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But in allegory (...) it seems that the author has lost confidence in the effecti-
veness of the substitutive power generated by the resemblances: he states a
proper meaning directly or by way of an intra-textual code or tradition, by using
a literal sign which bears no resemblance to that meaning and which conveys, in
its turn, a meaning that is proper to it but does not coincide with the proper
meaning of the allegory. (1979;74)

De letterlijke betekenis wist de figuurlijke uit (of andersom) en zowordt de complexiteit van de taal zichtbaar. Alles in A La Recherche
du temps perdu betekent iets anders dan wat het representeert, dan dat
wat geYntendeerd werd. Allegorie is meer dan een vorm van figuurlijktaalgebruik. Zij accentueert de mogelijkheid van taal om 'het andere'
te zeggen, en om iets over zichzelf te zeggen, terwijl zij spreekt over
iets anders. Steeds bestaat de mogelijkheid dat er iets anders gezegdwordt dan dat wat gelezen wordt. Deconstructie komt hier niet uit bij
het niets, maar bij het absoluut andere.

Gearhart heeft er terecht op gewezen dat de scheiding die Gasch6
aangeeft tussen vroegere en latere teksten van De Man, minder strin-
gent is dan hij veronderstelde. In de essays over Blanchot en over
Hdlderlin die in Blind,zess and Insight opgenomen zijn, tekent zich
namelijk al kritiek af op de opvatting van literatuur als zelfreflectief:

If one accepts Gasch6's contention that the essays in Blindness and Insight
constitute a theory of the self-reflexivity of literature, then one would have to
admit that, in de Man's work, a concept of literature as an absolute other that -
like Being - always conceals in its unconcealing, is contemporaneous with a
theory of literary self-reflexivity and does not inaugurate a new phase in de
Man's work. (1983;68).

Zowel de aanname dat literatuur zelfreflectief is, als het besef dat dit
uitgangspunt weerlegd zou moeten worden komt in teksten uit de ver-
schillende perioden naar voren.

De deconstructivistische praktijk van De Man leidt tot een onder-
mijning van het traditionele patroon van literatuurgeschiedenis. We
zagen hetzelfde bij Miller, die op basis van de heterogeniteit vanteksten de mogelijkheid van een totaliserende historische structuur
ontkende. In het voorwoord op Blindness and Insight kondigt De Man
zijn kritiek op het conventionele patroon van literatuurgeschiedenis
aan:

If we no longer take for granted that a literary text can be reduced to a finite
meaning or set of meanings, but see the act of reading as an endless process in
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which truth and falsehood are inextricably intertwined, then the prevailing
schemes used in literary history (generally derived from genetic models) are no
longer applicable. (1983;DO.

Deze kritiek wordt in verschillende essays uitgewerkt. In een betoog
over modernisme bijvoorbeeld doordenkt De Man complicaties die
optreden bij het toepassen van een temporeel concept op linguistische
factoren. De term ter aanduiding van avantgardistische stromingen, of
van contemporaine veranderingen wordt al gehanteerd vanaf de vijfde
eeuw van onze jaartelling en leidt tot paradoxale formuleringen. Zodra
men zich middels deze term af wil bakenen van een historisch ver-
leden, bakent men zich ook af van het heden, zo stelt De Man:

Modernity invests its trust in the power of the present moment as an origin, but
discovers that, in severing itself from the past, it has at the same time severed
itself from the present. (1983;149).

De Man benadrukt dat literatuur een veelheid van momenten is, een
beweging die niet vast te leggen is op momenten die aangeduid kun-
nen worden met termen als "after" en "follows". Literatuur is geen
entiteit, maar een gebeurtenis. Haar ontologische status wordt ter
discussie gesteld. Wat daarmee ontwricht wordt is een concept van
geschiedenis als: "(...) a temporal hierarchy that resembles a parental
structure in which the past is like an ancestor begetting, in a moment
of unmediated presence, a future capable of repeating in its turn the
same generative process." (1983;164).

Poezie ontwikkelt zich, schrijft De Man in een ander essay, omdat
de ene dichter een blinde vlek heeft met betrekking tot de receptie van
werk van een voorganger. Er is geen sprake van historische conti-
nuiteit, maar van disrupties. Mallarmd en Rimbaud bijvoorbeeld heb-
ben geen oog gehad voor het niet-representationele, het allegorische,
dat voorkwam in teksten van Baudelaire en enkele van zijn roman-
tische voorgangers. Celan is blind geweest voor bepaalde aspecten in
de poezie van Holderlin en heeft de citaten die hij van deze dichter in
zijn eigen poezie heeft opgenomen nooit volledig begrepen.43 De Man

(43) Deze gedachte van De Man doet denken aan een at lang geleden gepubliceerde
studie van Gomperts De schok der he,*enning, waarin hij o.a duidelijk maakte dat
Ter Braak juist door zijn misinterpretatie van Nietzsche tot een bijzondere ontwik-
keling van zijn eigen denken werd aangezet. Ook Blooms The anxiety of infuence
speelt met de gedachte van mislezen in verband met de invloed van de voorganger
op de nakomer. Verschil tussen beide studies enerzij(Is en dat wat De Man voor-
stelt anderzijds, is dat De Man ervan uitgaat dat de categorieen van mislezen niet
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komt tot de conclusie dat het genetisch historisch concept terzijde
geschoven moet worden:

In terms of the poetics of representation, the relationship from Baudelaire to
so-called modern poetry is by no means genetic. He is not the father of modern
poetry but an enigmatic stranger that later poets tried to ignore by taking from
him only the superficial themes and devices which they could rather easily "go
beyond". (1983;184).

Niet alleen afzonderlijke auteurs hebben te maken met blinde vlekken
ten aanzien van het oeuvre van hun voorgangers. Ook in een breder
verband hebben auteurs en historici vaak een door een bepaalde
blinde vlek vertekend beeld als zij voorgaande perioden bestuderen.

De Europese literatuur van de negentiende en twintigste eeuw
heeft geen oog gehad voor bepaalde inzichten die in de laatste decen-
nia van de achttiende eeuw zichtbaar waren geworden in werk van
bijvoorbeeld Rousseau, Wordsworth en Holderlin.44 Allegorie, ironie
en ambiguiteiten in de esthetische opvattingen en poatische praktijk
van deze romantici werden uitgewist ten gunste van het totaliserende
symbool van de organische vorm. In AUegon'es Of reading constateert
De Man dat het dit verkeerde beeld van romantisch-idealisme is ge-
weest, dat de genetische opvatting van literatuurgeschiedenis heeft
voortgebracht. Claims op originaliteit, op voortdurende vernieuwing,
werkten een teleologisch concept in de hand. Dit genetische patroondat men ten onrechte uit de romantiek op heeft gemaakt, is echter
niet geschikt om de ambiguiteiten van het romantische fenomeen zelf
te beschrijven. 

Consequentie van deze bevinding is dat het traditionele contrast
tussen romantische en post-romantische literatuur niet meer houdbaar
is. De ironische demystificatie die men aan de literatuur van de laatste
twee eeuwen toeschrijft heeft zich ook al voorgedaan in het werk van
de grootste romantici. Verhelderend is wat Culler (met gebruikmakingvan termen van Johnson 1980) hierover opmerkt:

The critical tradition has worked by transforming a dOTerence within into a

alleen toegepast kunnen worden op relaties tussen auteurs en auteurs, maar ook in
meer abstracte zin op relaties tussen verschillende teksten, tekstdelen en tenslotte
op het spel tussen letterlijke en figuurlijke betekenissen. Vgl. De Mans recensie van
de studie van Bloom (1983;276).

(44) De Man (1983;187-228).
(45) De Man (1979;82).
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d:Ference between, construing as distinctions between modes and periods a
heterogeneity at work within texts. (1982;249). [cursivering toegevoegd]

Er moet weerstand geboden worden aan de ideologische mystificaties
van literatuurgeschiedenis als genetisch of empirisch concept. In essays
uit de bundel The Rhetoric Of Romanticism46 stelt De Man daarom
een ander concept van geschiedenis voor, namelijk dat van "actuele
geschiedenis". Na een lectuur van twee gedichten van Baudelaire con-
cludeert hij:

Generic terms such as "lyrit (...) as well as pseudo-historical period terms such
as 'romanticism' or "classicism' are always terms of resistance and nostalgia, at
the furthest remove from the materiality of actual history. (1984;262).

Wat hij precies bedoelt met de materialiteit van actuele geschiedenis,
is niet duidelijk. 7 Het lijkt te gaan om een opvatting van een linguis-
tisch heden waarin de historicus zich realiseert dat de betekenis van
concepten tijdelijk is. Genre en periode zijn geesthetiseerde reacties
op de taal zelf en bestaan niet als presentie. De Man wil elk concept
dat een identiteit suggereert ontmantelen: in elk concept is een dis-
junctie aan te tonen. Geen enkel begrip is eenduidig, want steeds zul-
len er betekenisnuances opduiken die een herlezing in een ander "nu"
noodzakelijk maken.

In het aan deze conclusie voorafgaande betoog las De Man twee
gedichten van Baudelaire naast elkaar: het beroemde 'Correspondan-
ces'  en  het vijf jaar later geschreven 'Obsession'. Het latere vers maakt
het eerdere begrijpelijk; patronen van verschil en complementariteit
worden zichtbaar. Waar 'Correspondances' een totaliserend vers is, is
'Obsession' fragmentarisch. De sereniteit van het eerste gedicht staat
tegenover de kwelling van het tweede. De associatie van een Griekse

tempel uit 'Correspondances' sluit aan op die van een christelijke ka-
thedraal in het later geschreven gedicht.

'Correspondances' zou vanwege zijn Griekse beelden, gebalanceer-
de symmetrie en absentie van emotie beschouwd kunnen worden als

(46) Naast geijkte romantische dichters als Shelley, Halderlin en Wordsworth, stelt De
Man in deze essays ook Baudelaire en Yeats (post-romantici volgens de conventio-

nele literatuurhistorici) voor als romantisch, maar opmerkelijk is dat er geen recen-
tere twintigste eeuwse lyriek als zodanig gekarakteriseerd wordt, terwijl dat toch een
consequentie had kunnen zijn van de doorbreking van het genetisch historisch pa-
troon.

(47) Ook Kevin Newmark (1989;122) heeft moeite met het begrijpen van deze term. Hij

spreekt over: "a most curious reference to another form of history".
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een karakteristiek van classicistische poazie, terwijl 'Obsession' alsromantisch te karakteriseren is vanwege de apostrofe, exclamaties enzelfbewustheid. Het historische patroon dat hiermee gecreeerd zouworden is echter een esthetische ideologisering, aldus De Man, enalleen bruikbaar als metafoor:

The terminology of traditional literary history, as a succession of periods orliterary movements, remains useful only if the terms are seen for what they are:rather crude metaphors for figural patterns rather than historical events or acts.
(1984;254).

De relatie tussen de twee gedichten toont dat bij de beschrijving en
interpretatie van een gedicht niet alleen een periode-indeling metafo-
risch is, maar ook een genre-indeling. Geen historische of genre-inde-ling biedt een strategie voor de produktie van betekenis.

Veel nadruk legt De Man op de retorische figuur van apostrofedie bijvoorbeeld in 'Correspondances' een conflict bewerkstelligt tussen
enerzijds suggestieve identificatie en anderzijds een monumentale
afstandelijkheid. Er is geen lyrische manier van lezen die de ambi-
guiteit van deze figuur volledig inzichtelijk maakt. De Man voegt aandeze gedachte een raadselachtige uitspraak toe door te beweren dat
een lyrische lezing van 'Correspondances' onmogelijk is: "No lyric canbe read lyrically nor can the object of a lyrical reading be itself a lyric -which implies least of all that it is epical or dramatic." (1984;254).Culler (1985;98-106) oppert dat De Man zich hier verzet tegen eenstructuralistische benadering van genre, die veronderstelt dat een be-
paald genre een bepaalde leesconventie voorschrijft. 'Lyrical" en"reading" worden gebruikt als inwisselbare concepten die elkaar herfor-muleren en ontmantelen. Culler stelt dat De Man deze termen han-teert als derridiaanse "dubbele concepten":

One might say that apodictic statements which prove not precisely compatibletake the place, in de Man's writings, of Derrida's neologisms, his nonconcepts,and his typographical structures or devices. De Man's play consists of the slip-
page of terms in weighty assertions that resist reconciliation. (1985;102).

Deze tegendraadse operatie die Culler in De Mans concepten van
lezing en lyriek veronderstelt, komt duidelijk naar voren in een opmer-king die De Man maakt over de dichter als lezer/schrijver van zijn
eigen werk: "Baudelaire's own lyrical reading of 'Correspondances',however, produced at least a text, the sonnet entitled 'Obsession'."
(1984;254).
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De Man leest 'Correspondances' via 'Obsession' en beschouwt het

ene vers als omkering van het andere. Een dergelijk patroon van
omkering treedt vaak op in negentiende- en twintigste-eeuwse lyriek

en geeft aanleiding tot verwarring en complexiteit. Deze omkering of
bijzondere vorm van correspondentie tussen verzen maakt hun lectuur
evenwel mogelijk. Dit leidt tot de provocerende stellingname dat er
altijd tenminste twee teksten zijn "regardless whether they are actually

written out or not", zonder dat een van beide als de oorsprong van de
ander aangewezen kan worden.

In zijn latere werk stelt De Man herhaaldelijk de vraag naar het
verband tussen literatuur en geschiedenis. Antwoord dat hij op deze
vraag geeft is dat het niet mogelijk is literatuur en taal te ordenen

middels een model dat van buitenaf wordt opgelegd. De praktische
basis van een literatuurgeschiedenis zou gevormd moeten worden door
het lezen van de teksten, door de kennis die literatuur over zichzelf

meedeelt. Toch ontkomt De Man in zijn doordenking van historiciteit
niet aan een neiging tot het totaliseren van literatuur. Dit wordt naar
voren gebracht door Gearhart:

I would like to argue that de Man's persistent definition of the literary in oppo-

sition to the phenomenal or empirical has just such an aim: to derive historicity,

and, thereby, to protect the privilege of literature, a privilege entirely "metaphy-

sical" in form. (1983;72).

Alleen in zijn lezingen van romantische teksten ontsnapt De Man naar
mijn mening aan deze totalisatie. Hoewel hij in het voorwoord tot The
rhetoric Of romanticism zegt dat hij zich niet waagt aan een historische

definitie van romantiek, omdat hij gelooft dat "a historical enterprise,
in the case of romanticism, is doomed from the start", wordt in deze
essays het meest duidelijk dat elke tekst relaties heeft tot andere

teksten die vooraf gaan, volgen of elders bestaan. Maar geen van deze

als historisch te benoemen relaties ontkomt aan een mate van wille-

keur. Illustratief is de conclusie die hij trekt na zijn lezing van Shelley's

(toevallig onvoltooide) 'The triumph of life':

"nothing whether deed, word, thought, or text, ever happens in relation, positive

or negative, to anything that precedes, follows or exists elsewhere, but only as a

random event whose power, like the power of death, is due tot the randomness

of its occurence. (...) Reading as disfiguration, to the very extent that it resists

historicism, turns out to be historically more reliable than the products of histo-

rical archeology. (1984;122).
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9.  Kritiek op deconstructief lezen

De omkering en herinschrijving van de deconstructieve lectuur, deontkenning van elke autoriteit met betrekking tot het proces van bete-
kenisgeving, de samenhang tussen filosofische concepten en literaire
teksten en de principiele weerstand tegen ordeningspatronen die van
buitenaf aan literatuur opgelegd worden, zijn uitgangspunten die lang-zamerhand geinstitutionaliseerd raken in de Amerikaanse academische
wereld. Van een ondermijning van de wetenschappelijke status is in
feite geen sprake meer nu deconstructivisten officieel aan universi-
teiten verbonden zijn.

Zelfs een traditionalist als M.H. Abrams deelt in het essay Con-
stming and Deconstiucting mee dat vele van zijn studenten zich aan
deconstructie hebben overgegeven en hij voegt daar aan toe: "(...) it
seems probable that the heritage of deconstruction will be prominent
in literary criticism for some time to come." (1989;298). Abrams is als
humanistische hermeneuticus genuanceerd in zijn oordeel over decon-
structieve lezingen. Hij beschrijft enkele overeenkomsten in opvattin-
gen van Hume en Derrida, en plaatst de laatste daarmee in het ver-
band van een filosofisch scepticisme. In een analyse van een decon-
structieve lectuur die Miller bood van Wordsworths gedicht 'A slumber
did my spirit seal', signaleert Abrams dat Millers interpretatie in eerste
instantie (als "construing reading") een betekenis oplevert die nauwe-
lijks afwijkt van de betekenis die "oldreaders" uit de tekst zouden op-maken, terwijl in tweede instantie (in een zogenaamde "deconstructivereading") betekenissen worden geproduceerd die voor een traditio-
nalist tE avontuurlijk zijn.

Abrams beschouwt deze twee dimensies van lezen als fasen die na
elkaar volgen: "deconstruction can only subvert the meanings of a text
that has always already been construed." (1989;310). Daarmee plaatsthij een traditionele constructieve lectuur aan de basis van een decon-
structieve, en doet hij het voorkomen alsof de tweede nooit zonder deeerste uit de voeten kan. Hij ontwerpt een hierarchische oppositie,waarbij het tweede lid afgeleid wordt van het eerste. Abrams voert
Derrida 8 aan ter verdediging van deze opvatting, omdat hij sprak van

(48) Derrida (1967b;42D stelt twee mogelijke interpretaties voor, en benadrukt dat ergeen hierarchie tussen beide bestaat en dat hij niet kan kiezen voor een van beide.Met de bewering dat de interpretaties onverenigbaar zijn zelfs als zij gelijktijdigworden uitgevoerd, stelt hij hen niet voor als afzonderlijke fasen in het leesproces,zoals Abrams suggereert, maar markeert hij een onvermijdelijke tegendraadsheiddie in de dubbele operatie van interpreteren aan de orde is.
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een dubbele operatie van de- en constructie. Maar Abrams lijkt blind
voor de gedachte van Derrida dat deze procedures geen eenzijdige

afhankelijkheidsrelatie hebben.

Opvallend is dat de mening die Abrams vanaf ongeveer 1986 over
deconstructivisme uitspreekt tolerant is in vergelijking met essays die

hij aan het einde van de jaren zeventig publiceerde. Toen wees hij in
een discussie met Miller deconstructieve opvattingen en met name de
notie van "misreading" af:9 Tegenwoordig is hij veel milder: hij

plaatst weliswaar kanttekeningen bij het verwerpen door deconstructi-

visten van bepaalde (humanistische) kenmerken van literatuur, maar

spreekt ook waardering uit over de sensitiviteit voor aspecten van het
spel van taal, waarin deconstructivisten naar zijn mening verder gaan

dan de New Critics.
Niet iedere literatuurcriticus is tolerant ten opzichte van decon-

structivisme. Lentricchia die na After the New Criticism werd be-
schouwd als d6 "opponent of deconstruction" trekt in Criticism and

Social Change opnieuw van leer tegen de Amerikaanse deconstructi-

vistische praktijk, in het bijzonder tegen de opvattingen van De Man
en zijn navolgers. Tegenover Derrida daarentegen neemt hij een
duidelijk positiever standpunt in, omdat diens teksten implicaties

bieden die verder reiken dan alleen literaire vragen:

His [=Derrida] work as a whole has always been concerned with much more

than literariness in the enervated sense. He has globalized literariness, and his

particular strategies for understanding writing may be useful in understanding
political issues. I don't see that worked out in Derrida's work, but it seems to

me that the tools are there. There is an arsenal of things in Derrida that are

useful for doing work that the Yale group and their students have not yet done.

(Interview met Salusinsky 1987;205.)

(49) Zie The Deconstructive Angel' (197D, 'Behaviorism and deconstruction' (1977) en
'How to do things with texts' (1978). Alledrie verschenen in Critical Inqui,y en later

opgenomen in Abrams (1989). Opmerkelijk is dat Abrams zich in deze artikelen

ongeveer opstelt zoals Gadamer zich in zijn discussie met Derrida opstelde: als een
tolerante discussiepartner die er op uit is de ander te begrijpen en die sterk vast-

houdt aan "goede redenen" die de ander zal hebben voor zijn handelingen. Er is

geen ruimte voor onvoorspelbaarheid, onbewustheid, of voor de gedachte dat het
misschien wel onmogelijk is dat gesprekspartners elkaar volledig kunnen begrijpen,
omdat taal een doorvenvijzend proces van betekenaren is. Typerend is een slot-

opmerking die Abrams in een van deze essays maakt: 'In brief, insofar as we set

ourselves, in the old-fashioned way, to make out what the other means by what he

says, I am confident that we shall come to a better mutual understanding. After all,
without that confidence that we can use language to say what we mean and can
interpret language so as to determine what was meant, there is no rationale for the

dialogue in which we are now engaged: (1989;252).
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Ook Ellis (1989;153-159) uit negatieve kritiek op deconstructivisme.
Hij meent dat de uitspraak dat deconstructie de literatuurkritiek
nieuwe onderwerpen heeft geboden, geen enkele grond heeft: in hetpluralistische Amerikaanse klimaat waren dezelfde standpunten reeds
verkondigd. Objectiviteit en argumentatieve onderbouwing van inter-pretaties werden al veel langer ter discussie gesteld ten gunste van
subjectiviteit en creativiteit van de lezer.

Ellis heeft duidelijk niet begrepen dat zowel pluralisten als decon-
structivisten ervan overtuigd zijn dat hun opvattingen op heel andere
vooronderstellingen berusten. De aan het einde van de jaren zeventig
gevoerde discussie tussen Abrams en Miller betrof juist dit verschil in
standpunten. Deconstructie gaat voorbij de grenzen van pluralisme, zobeweerde Abrams, omdat zij onmogelijk maakt: "anything that wewould account as literary and cultural history" (1989;237). Abrams
plaatste drie essentiele vooronderstellingen van zijn pluralistische visie
naast elkaar en markeerde zo nadrukkelijk verschillen met deconstruc-tieve opvattingen. Ten eerste ging hij ervan uit dat het basismateriaal
van literatuurgeschiedenis geschreven teksten zijn, waarmee de auteur
"something determinate" heeft willen zeggen, dat door competentelezers begrepen kan worden. Vervolgens stelde hij dat de historicuszijn interpretatie verwoordt in een taal die deels die van de auteur endeels die van hemzelf is. Een zuivere interpretatie "approximates,closely enough for the purpose at hand, what the author meant"
(1989;238). En als derde punt noemde hij het gegeven dat de histori-
cus zijn interpretatie presenteert aan een lezerspubliek dat zelf een
interpretatie heeft die de zijne benadert en dat daarmee de objectiviteitvan die interpretatie bevestigt. De gedachte van mislezen is uit den
boze, want als de interpretaties van een historicus mislezingen zouden
zijn, zou de geschiedenis fictie worden.

De reacties van Lentricchia, Abrams en Ellis komen overeen met twee
typen van verwijten aan deconstructivisme, die onderscheiden wordendoor Johnson in haar essay Nothing Faik Like Success.z Zij signaleert
een  htemir conservatief verwijt, dat deconstructivisten ervan beschuldigtte ver te gaan (Ellis, en in zekere mate maar veel genuanceerder,
Abrams) en het mdicaalpolitieke verwijt dat deconstructivisten niet ver
genoeg gaan (Lentricchia).

Het literair conservatieve verwijt is volgens Johnson gefundeerd in

(50) Dit essay werd voor het eerst gepubliceerd in  1980 en later opgenomen in A  Woddof Difference 1987.
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het logische principe van noncontradictie: als deconstructivisten stellen

dat er een oneindige betekenisgeving van de tekst mogelijk is, houdt

dat volgens de logische redenatie in dat niet tegelijkertijd geldt dat er
66n betekenis van een tekst gegeven kan worden. Johnson ontkent

deze logische redenering en benadrukt de dubbele (onlogische) wer-

king van deconstructie:

Instead of a simple "either/or" structure, deconstruction attempts to elaborate a

discourse that says neither "either/or", nor "both/ and' nor even "neither/nor",
while at the same time not totally abandoning these logics either. (1987;12).

De notie deconstructie impliceert de ontwrichting van de tegenstelling

constructie/destructie.
Het tweede type verwijt dat deconstructivisten gemaakt wordt,

beschouwt Johnson als meer relevant, want is "one [charge] which

deconstruction must in fact continuously make against itself'. Grenzen

moeten overschreden worden en dat houdt in dat deconstructivisme
voorbij de grenzen van de tekst zal moeten gaan. (Denk aan De Man
die in zijn latere werk pogingen deed de zelfrefiectiviteit van literatuur

te doorbreken.) De bewering dat er niets is buiten de tekst - niets

ontkomt aan de structuur van het schrift -, is geen absolute zekerheid.

Daarom zullen referentiele documenten in conjunctie met literaire
teksten gelezen en gedeconstrueerd moeten worden, zoals Derrida en
De Man al hebben laten zien:

The question, then, is how to use history and biography deconstmctively, how to

seek in them not answers, causes, explanations, or origins, but new questions
and new ways in which the literary and nonliterary texts alike can be made to

read and rework each other. (1987;15).

Deze vraag wordt door Johnson herhaaldelijk gesteld in A World of

DoTerence en zij verlegt hiermee het accent ten opzichte van het eerder

door haar gepubHceerde The Critical Difference. De problemen van

differentie moeten niet meer alleen beschouwd worden in een linguis-

tisch kader, maar ook in een historisch en politiek kader. Johnson

waarschuwt voor het gevaar dat het geinstitutionaliseerd deconstructi-

visme loopt een dogmatische methode te worden, weliswaar succesvol,

maar zonder onverwachte ontdekkingen. Om de "verbazing" van decon-

structie ("the surprise of otherness") werkend te houden is het telkens

weer nodig onwetendheid te markeren.

Tenslotte dringt zich de vraag op hoe het gesteld is met de Derrida-
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receptie in Nederland. Bestaat er een Nederlandse literairkritische
praktijk van deconstructivisme? Het laatste deel van deze vraag kanontkennend beantwoord worden. Uitgezonderd enkele deconstructieve
lezingen (bijvoorbeeld De Koning 1985; Van Luxemburg 1986, Wolfs
1984/85) en uiteenzettingen over theoretische standpunten van hetdeconstructivisme (Van Boheemen 1980 en 1988, Van Luxemburg1984, Wolfs 1985 en 1987, Heynders 1988b) heeft de Nederlandsetekstintrinsieke literatuurbeschouwing zich nauwelijks met Amerikaan-
se deconstructivistische ontwikkelingen beziggehouden. Ook in defilosofische discipline is de aandacht voor Derrida niet wijd verspreid,hoewel hij wel serieuzer lijkt getuige publikaties van onder andere
Vasterling 1983, Groot 1985 en 1989. In Vlaanderen nemen denkbeel-den van Derrida en Amerikaanse deconstructivisten een meer promi-nente plaats in: filosofische en literatuurkritische publikaties verschij-nen met regelmaat (Parret 1975, IJsseling 1986, Bucyk en Humbeeck
1987, Servotte 1988, Lamberechts 1990 e.a.).

Opmerkelijk is dat de Nederlandse Merlinistische achtergrondgeen aanzet is gebleken voor een deconstructieve praktijk. DeMerlinisten kunnen, als de New Critics in de Verenigde Staten, wor-den beschouwd als literatuurcritici die de aandacht vestigden op eennauwgezette analysemethode waarmee eigentijdse literatuur gelezenkon worden. In het tijdschrift Merlijn werden systematische interpreta-ties geboden van een groot aantal teksten van onder andere Multatuli,Polet, Lucebert, Bloem en Hamelink.51 Hoewel de academische lite-
ratuurbeschouwing sterk beinvloed is door de close-reading methodevan Oversteegen, Fens en d'Oliveira52, en er een interpretatieve prak-tijk bestaat binnen de tegenwoordige letterencurricula, wordt er weinigruimte gemaakt voor een deconstructieve lectuur.53

Als er in het academisch kader geinterpreteerd wordt, gebeurt datover het algemeen op een "wetenschappelijke" (systematische en con-troleerbare) wijze die zich onderscheidt van een creatief-interpretatiefhandelen. Oversteegens interpretatie van 'Vlam' is hiervoor represen-tatief. Fokkema (1989) verbindt de wetenschappelijk acceptabele inter-
pretatie aan criteria van correspondentie, coherentie en consensus en

(51) Oversteegen (1983) en d'Oliveira (196D
(52) Van Rees (1989;43-64).
(53) Frappant is dat Anbeek (1988) zich (nog steeds) presenteert als de close-reader intraditionele zin, die dichters als Roland-Holst en Achterberg op 'slordigheden' in

beeldspraak wijst, en die niet het risico neemt deze plaatsen op te vatten alsaporia's: plekken waarop de tekst de grammaticale logica ondermijnt en waarin delezer een eigen betekenis kan verbeelden.
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wijst deconstructivisme af omdat het zich vrijwel uitsluitend zou beroe-

pen op het consensus-beginsel. Tekstinterpretaties zijn gebonden aan
een historiografisch referentiekader, en het is volgens Fokkema onver-

mijdelijk dat chronologische, geografische en sociologische aspecten in
de argumentatie een rol spelen, terwijl een aantal andere aspecten

buiten beschouwing gelaten zal worden. Ook Ibsch (1983/84) legt na-

druk op de systematiek van een interpretatieve analyse en spreekt
haar voorkeur uit voor een interpretatie van de auteursintentie en een

inventarisatie van gerealiseerde interpretaties (empirisch receptie-

onderzoek). Beide theoretici trekken de argumenteerbaarheid van de

interpretatie en de toetsbaarheid van de wetenschap niet in twijfel -

terwijl juist op deze punten voor een deconstructivist vragen rijzen
betreffende logische en identiteits-principes.

In ander, meer op poetica gericht, Nederiands onderzoek waaraan

een interpretatieve activiteit verbonden is, blijkt een combinatie-

methode van close-reading en biografisch/historisch onderzoek gehan-
teerd te worden: bijvoorbeeld Sotemann 1985; Kusters 1986; Dorleijn
1989. Dit onderzoek is vruchtbaar, maar stelt geen vragen aan de
metho£ie van interpretatie en lijkt uit te gaan van een neutrale lees-

instantie.
Het weinige deconstructieve onderzoek dat in Nederland wordt

uitgevoerd komt voornamelijk uit de feministische hoek en is in sterke

mate gericht op de leeservaring (Meijer 1988; Van Haegen 1989). Dit
onderzoek schenkt aandacht aan de creativiteit van de lezer/es en aan
de diversiteit van leesconventies van waaruit een tekst beschouwd kan

worden, waardoor ander licht op betekenisconstituering geworpen
wordt. Eerder merkte ik op dat met betrekking tot dit onderzoek naar

mijn mening het probleem van extrinsieke ervaring een rol speelt.
Meijer heeft veel aandacht voor de -ontwrichting" van traditionele

betekenistoekenning en referentiekaders, maar laat zich daarbij te veel
sturen door haar vrouwelijke subjectiviteit. De vrouwelijke identiteit
wordt tot referentiekader dat de mogelijkheden van de betekenis-in-

wording aan (specifieke) banden legt. Van Alphen  (1988) en Schrover

(1989) tenslotte bieden deconstructieve lezingen die wel uitgaan van

het standpunt van "self-resistance" van de lezer.



DEEL II

..

Lezen van poezze

In deel I werden de theoretische onderbouwing en de praktijk van
Amerikaanse opvattingen met betrekking tot deconstructie als tees-
attitude beschreven. In het nu volgende deel neem ik het masker
van de inleider af en zal ik een lectuur ondememen van gedichten
van Achterberg en  Celan.  Doel is de grenzen van betekenis van dezepotzie te doordenken en te verschuiven. Vooraf aan hoofdstuk vier
en vijf gaat een herlezing van bestaande interpretatieve voorstellen
van het werk van beide dichters. Met het door Miller geschetste
beeld van de lezer als parasiet voor ogen, beschouw ik deze inter-
pretaties als beginpunt van mijn eigen lezing. Ik neem hen in mijnlectuur op, maar wit me tegelijkertijd van hen onderscheiden terwijl
ik besef dat dat in absolute zin niet mogelijk is.
Na de "theoretische" verhandeling uit het eerste deel van mijn
betoog, gaat het hier dus om de creatieve praktijk van het lezen, die
onlosmakelijk verbonden is aan een reflectie op de leeshandeling
zelf.  De paradox van het neerschrijven van  lezingen is, dat zodra de
woorden op schrift staan, ze al overbodig geworden zijn. Het ene
nu-moment van lezing is voorbij gegaan in de richting van een
volgend moment. Dat houcit in dat de betekenis van het gelezene
weer vervangen zal kunnen worden door een andere betekenis.



HOOFDSTUK VIER

Verblijven   in de tussenruimte:
een lectuur van gedichten van
Achterberg

Het enige exacte vak dat Achterberg beheerste was een vak dat in zijn tijdnog niet eens bestond: de infonnatica. Een flink deel van zijn overwegingenzouden, geformaliseerd, vandaag de dag de overwegingen zijn van een
informaticus bij de FIT op het moment dat hij uitrekent wat het minimumaantal bits is waarmee hij, gegeven een onbekend bericht, dit bericht kanoversturen met de zekerheid dat het wordt begrepen. (Gerrit Krol 1985;165)

10.  Analyse van constructieve lezingeni

Er zijn nauwelijks Nederlandse dichters over wie zoveel geschreven isals over Gerrit Achterberg. Talrijke commentaren op en interpretatie-ve analyses van zijn werk bieden een beeld van een gecompliceerdoeuvre dat aanleiding geeft tot verschillende accentueringen van
betekenis, maar dat toch consistent genoeg wordt bevonden om vast-gelegd te worden op 66n overkoepelende thematiek, vaak beschreven
als het thema van een zogenaamde gestorven geliefde die als inspira-

(1)  Ik sluit mij aan bij een opmerking die Derrida maakte voorafgaand aan zijn door-
denking van het traditionele Mallarm6-onderzoek zoals uitgevoerd door Richard enScherer. Derrida schreef dat het hem niet ging om het openen van een polemiek ofhet in diskrediet brengen van het besproken onderzoek, maar om het markeren vande kritische operatie als zodanig. Met andere woorden: om het beantwoorden vande vragen: hoe lezen zij en hoe kan ik een andere leesvoorstelling ter confrontatie
presenteren? Zie La doub/e stance noot 40.
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tiebron geldt van de poezie. Satemann benadrukt de concentratie en

samenhang van Achterbergs verzen in een synthetiserende uitspraak
waarin hij titels die de dichter zijn werk gaf aan elkaar verbindt:

Het veelbesproken 'centrale thema' van bijna heel zijn werk heeft hijzelf talrijke
malen aangeduid in de titels die hij zijn bundels gaf, zoals Eugdice, Doomroosje

en Sneeuwwitje, maar ook, in iets minder doorzichtige vorm: Osmose, 77:ebe,

Limiet en Cenomaf, om niet te reppen van het dubbelzinnige Dead End. Aan dit

thema, kort en cru te omschrijven als: de poging tot het doorbreken of uitwissen

van de grens tussen leven en dood, of: tussen de levende en de dode, in en
doormiddel vAn het vers, heeft Achterberg zijn Eristentie gewijd, daarin heeft

hij vrijwel geheel zijn formidabele poetische Ene,xie geinvesteerd. (1987a;35).

Door weinig interpretatoren wordt getornd aan de houdbaarheid van

deze als fundamenteel beschouwde thematiek of onderzocht in welke

mate de verzen ook leesbaar en verstaanbaar zijn voorbijgaand aan die
thematiek. Aan de consistentie van deze lyriek wordt ondanks de inter-

pretatieve complexiteit van vele verzen niet getwijfeld. De verschillen-

de teksten die Achterberg schreef lopen daarmee het gevaar te worden

gereduceerd tot 66n gedicht. De centrale thematiek veroorzaakt een

blinde vlek op het oog van de lezer, zoals Fens terecht suggereert:

"Gewenning door een altijd maar genoemde centrale thematiek maakt

je welhaast bij voorbaat leesblind". (1991;106).
Ook d'Otiveira (1974;75) lijkt deze kritiek op de monothematische

benadering van Achterbergs werk te onderschrijven. Hij verwerpt in-

terpretaties die "op jacht zijn" naar het centrale thema en een verband

leggen tussen leven en dichten van Achterberg. Toch constateert hij
dat er van de eerste tot de laatste bundel sprake is van "een vasthou-

dende preokkupatie met een u-figuur" die als het ware een bepaalde

ordening van het oeuvre bewerkstelligt en teruggaat op een zogenaam-
de "oerproblematiek":

De verloren geliefde is eigenlijk een afgeleid thema, een beeld voor het verlies

van onschuld, voor de bezoedeling en onvoltooidheid, een voor Achterberg
kenmerkende gedaante van deze oerproblematiek, die ook de gedichten tekent

waarin de u geen plaats heeft gevonden. (1974;81).

In verband met deze oerproblematiek spreekt hij bovendien van "het

thema van de hang naar ongereptheid" dat het werk van Achterberg

domineert omdat het in talrijke variaties steeds terugkeert. Hoewel hij

d8 centrale thematiek dus afwijst, zet hij er een even sterk ordenend

thema voor in de plaats.
Het lijkt een algemene tendens in het Achterbergonderzoek dat
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lezers zich aanvankelijk flexibel opstellen ten opzichte van onlogische
redenaties en incoherente beeldspraak die in deze poezie voorkomen,maar zich niet laten belemmeren in een betekenisconstituering dieuiteindelijk op 66n thema aansluit. In de interpretatieve betogen die
naar aanleiding van Achterbergs werk geschreven zijn, is meer daneens een discrepantie leesbaar tussen de presupposities van de inter-
pretator, gericht op de vaststelling van een betekenissynthese, en deleeservaring waarin discontinuiteit van betekenis gesignaleerd, maarvervolgens genormaliseerd wordt in de vorm van een ordenende the-
matiek. Bij de betekenisbepaling domineert het streven naar coheren-tie. In vele commentaren op Achterberg bestaat er een kloof tussen deobservatie van de linguistische heterogeniteit binnen de gedichten ende construering van een homogene betekenis. De lezers brengen conti-
nuiteit aan, waar de tekst daar niet altijd aanleiding toe lijkt te geven.Oversteegen signaleerde in Anastasio en de schaal van Richter metbetrekking tot commentaren op een gedicht van Lucebert een verge-lijkbare kloof tussen de verbrokkeling die tijdens het lezen wordt geac-cepteerd en de coherentiedrift die de interpretatie domineert: In zijn
conclusie preciseerde hij deze gedachte in zijn bewering dat lezers ophet syntactisch niveau van de tekst streven naar samenhang, terwijl zij
op semantisch niveau onverenigbaarheid van elementen veel makkelij-ker accepteren.

Het eenheidsprincipe bepaalt bijna alle interpretaties vanAchterbergs verzen, hoewel de verschillende lezers uiteenlopende mo-tivaties geven voor de coherentie van betekenis. Ruitenberg-De Wid
bijvoorbeeld onderscheidt vanuit een psychoanalytische uitgangspositietwee inhoudslagen: op de oppervlakte-laag speelt logica een onderge-schikte rol of ontbreekt zij zelfs, op een diepere laag staan de woorden
in-hun-eigenlijke-betekenis en is de essentiele bedoeling van de auteurleesbaar. De manifeste laag is grillig en onsamenhangend en wordt
bepaald door logische contradicties, de latente laag verklaart de s)mi-bolen en toont de wezenlijke (mystieke en visionaire) strekking.Ruitenberg motiveert haar coherente betekenisgeving met het argu-ment dat de metafysische inhoud niet wordt aangetast door inconsis-tenties op de oppervlakte-laag: "(...) de details van het manifeste gege-
ven (...) spelen namelijk geen rol voor de consequente gedachtengang,voor het logische verloop van het verhaal." (197la;667).Schenkeveld biedt een interpretatie van Spel van de wilde jacht en

(2) Oversteegen (1986;53 e.v.).
(3)  Ruitenberg-De Wit (19718,665-676) en (1971b,742-752)
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neemt de macrostructuur van deze cyclus als een van de coherentie-

bevestigende uitgangspunten.4 Zij plaatst de cyclus nadrukkelijk in het
verband van het oeuvre als geheel: "(...) in al die rollen is en blijft de
ik van SWJ tegelijkertijd dichter. En wel de dichter die reeds een heel

oeuvre gewijd heeft aan een u van wie hij gescheiden is." (1973;17).

Peperkamp neemt een externe poeticale uitspraak van Achterberg als

uitgangspunt bij het vaststellen van een coherente betekenis. In deze

mondelinge uitspraak, meegedeeld aan Bert Voeten die hem later in
een interview parafraseerde, verklaarde Achterberg: "(...) mijn poazie
moet zo gesloten zijn, er mag geen nagel tussen kunnen".5

Bij bestudering van interpretaties van Achterberg valt op dat her-

meneutische vooronderstellingen als het begrijpen van het geheel van
de tekst op basis van de delen en omgekeerd ("het gedicht analyseren

tegen de achtergrond van het hele oeuvre"6) of het geheel beschouwen

als coherent ("iedere ware poezie herhaalt 66n centraal thema in
eindeloze herhaling"7), overeind blijven, ondanks het feit dat de ge-
dichten ook aanleiding lijken te geven tot een ontkenning van deze uit-

gangspunten.
Dat dit streven naar een coherente betekenis zich niet zondermeer

laat rijmen met Achterbergs teksten, blijkt bijvoorbeeld uit een essay

van Anbeek (1988) waarin hij Achterberg beschuldigt van slordigheid.
Anbeek signaleert inconsistente beelden en taalkundige onzuiverheden

in het gedicht Thebe'. Zo zou het "beiden" uit de beginregel "Met
leven toegerust voor beiden," op "twee andere" personages slaan en

vanuit taalkundig oogpunt niet op de 'ik' en 'u' toegepast kunnen

worden. Anbeek stelt zich duidelijk minder fiexibel op dan andere

Achterberg-interpretatoren door geen samenhangend betekenisvoorstel

te doen na deze observering van discontinuiteit, maar de conclusie te

trekken dat het gedicht op een beslissende plaats tegenstrijdig blijft.8

Uit zijn betoog is op te maken dat een op logica gerichte interpreta-

tieve vooronderstelling met betrekking tot deze tekst niet voldoet. De

(4)   Schenkeveld & alii (1973;22). Deze structuur wordt bepaald door de volgende gege-

vens: pro- en epiloog zijn elkaars pendant; de plaats van de entr'actes; de plaats van

de commentaarverzen en van de heilige-berggedichten in de bedrijven; de paars-

gewijze groepering van enkele gedichten. Schenkeveld benadrukt overigens dat

Achterberg niet heeft gekozen voor het sonnet als eenheidscheppende vorm.

(5) Peperkamp (1990;27).

(6)  De Piere (1977/78;89-103)

(7) Sttemann (1979;211-223).

(8)  In de traditie van de Merlinisten koppelt Anbeek een (negatief) oordeel aan zijn

analyse van het gedicht.
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interpretator kan geen sluitende interpretatie leveren, terwijl dit vanuit
zijn close-reading-uitgangspunt wel het streven was.

De lezingen die van de poezie van Achterberg gegeven worden zouden
grofweg verdeeld kunnen worden in drie groepen. Aan de ene kantstaan interpretaties die zich bij voorbaat concentreren op de poatischesamenhang en op een gecentreerde thematiek die geformuleerd wordt
als liefdes-, poeticale of religieuze thematiek (bijvoorbeeld Rodenko
1965; De Jong 1972; De Piere 1975; Hoornik 1978; Ruitenberg-De Wit
1978; Barendregt 1980; Middeldorp 1985). Het is de gedachte dat"iedere dichter in principe steeds hetzelfde dicht" (Zickhardt 1989;63)die aan deze interpretaties ten grondslag lijkt te liggen. Aan de andere
kant staan interpretatoren die op basis van de discontinuiteit de ver-
zen als "mislukt" of "duister" beschouwen en daarom gehinderd worden
in het doen van een betekenisvoorstel (Anbeek 1988; W.F.Hermans
(1979) en vroege critici van Achterbergs werk als Ter Braak en Van
Duinkerken).9

Tussen deze twee posities in bevinden zich interpretatoren die de
verbrokkeldheid, in de zin van thematische diversiteit, signaleren, maar
vervolgens neutraliseren in een coherente betekenisconstructie. (DePiere 1977, Middeldorp 1989, Ruitenberg-De Wit 1978). Deze laatste
groep commentatoren biedt een interessante interpretatieve redenatie.
De interpretatoren meten als het ware met twee maten: discontinuiteit
wordt gesignaleerd en tijdelijk opengehouden, maar tenslotte opgelost
in een samenhangende betekenis.

Ik wil dit illustreren aan de hand van twee interpretaties: de eerste
is van De Piere en betreft het, als laatste door Achterberg voltooide,gedicht 'Anti-Materie', de tweede is van Middeldorp en betreft de
'Ballade van de gasfitter'. Ik begin met De Piere en citeer het vers in
zijn geheel:

Onder de laag van het verhuurde,
in het oorspronkelijk gemuurte,
knip ik de lichten aan. Het pand

(9)   Zie Hermans (1979;182.185) en Ter Braak (1951;501-506): "Ik geef er de voorkeuraan de duisterheid van Achterberg duister te laten, tenminste daar, waar hij zelfkennelijk de behoefte heeft gevoeld duister te zijn (...). Ik kan dus alleen zeggen,dat Achterbergs duisterheid bij mij lang niet altijd 'aanslaat', dat er voor mijngevoel veel 'literatuur' is in zijn duisterheid.: Van Duinkerken (1931;363-369):"Latcn wij onder elkander geen wonderen doen: er staan in den bundel van dendichter Achterberg een zeker aantal mislukte gedichten, die alleen maar onverstaan-baar zijn, omdat de dichter het vermogen miste, ze verstaanbaar te maken.".
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tekent zich af, naar alle kanten
intact; het toegewezen quantum
huisvesting van destijds,
zoals het uitgemeten stond
binnen de leggers bij 't kadaster;
een strook particuliere grond.
Van het plafond valt een stuk pleister,
eens in de zoveel jaar. De beits
aan radio en tafelvlak
vertoont de wasem mijner hand,
het vloertapijt een dameshak,
krassen de kachelglans;
de politoer schemertoestand
tussen weefselstructuur en geest.
Handvatten zijn ontvleesd,
drempel en sleutelgat aftan(is.

Gangmatten rafelen nog steeds

bij deze starre vitusdans.

Mijn elleboog leunt in de muur.
Vingers bespelen richelstof.
Knieschijven liggen voor het vuur
of het de afgoden betrof.
Stoelkussens hielden vast
bekken en schouderkast.

Oogappel dwaalt. Een vliegtuig ronkt
boven het theeservies, dat vonkt.
Hoog op de tenen gaat een spoor
tussen de kamerdingen door.
Glasachtig lichaam, okselpaar
dobberen op de serreruit.
Verhemelte en alfabet
roteren om elkaar.
Roodgloeiend oor steekt uit de brief;
het wederhoor, de vocatief.
Keelholte, als bij toverslag,
vol telefoon en jongste dag.

Tegen de deur een pluis gevonden,
zojuist per luchtpost afgezonden;
het eerste ruimteonderzoek.
Een blad zit omgevouwen waar
je bent in het gesloten boek.
Daar houden zich de helden klaar
voor de beslissing aan het eind.
Over de rustbank mijn profiel
van achterhoofd tot hiel;
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min-ik zo duidelijk omlijnd,
dat hij alleen hoeft op te staan
en naar de slaapvertrekken gaan
om u te vragen of het licht
uit kan, de anti-chambre dicht.

De interpretatie van De Piere is gefundeerd in enkele geordende stap-
pen: ten eerste kenmerkt hij het oeuvre van Achterberg als eenheid;
vervolgens parafraseert hij "het verhaal dat Achterberg vertelt"; ten
derde zet hij drie mogelijke betekenissen van de titel uiteen; ten vierde

bespreekt hij zeven "belangrijkste motieven en proc6d6's"; en tenslotte

geeft hij een gedetailleerde analyse van versregels afzonderlijk. Deze
vijf stadia passen in een hermeneutische leesstrategie, die gericht is op
het vaststellen van een betekenissynthese op basis van een systema-
tische analyse van delen en geheel, en die een logische argumentatie
ten grondslag legt aan de betekenisopbouw.

Al in het begin van zijn betoog wordt duidelijk dat De Piere op
fiexibele wijze met die logica omgaat. Wijzend op de polaire structuur
van Achterbergs poezie (verbeelding/werkelijkheid, geest/materie,
dood/leven) constateert hij dat de dichter tegenstellingen in 66n
geheel wil samensmelten: "Ontevreden met of het ene of het andere
wil de absolutist die Achterberg in zijn verzen is, zowel het ene als het
andere." (1977;91). Antithesen worden samen tot "nieuwe homogeni-
teit" waarin hun "specificiteit" niet verdwijnt. Ook 'ik' en 'gij' worden
66n met behoud van hun identiteit.

De Piere registreert dus een homogeniteit die niet homogeen is,
want is opgebouwd uit twee niet-identieke delen. De gedachtengang
die Derrida uiteenzette naar aanleiding van het concept supplement
zoals dat door Rousseau gehanteerd werd, biedt hier aanknopingspun-
ten. De totaliteit werd als zodanig ontmaskerd, omdat er nog iets aan
toegevoegd bleek te kunnen worden. Bij De Piere doet zich een soort-

gelijke paradox voor: zijn opvatting over de homogeniteit in
Achterbergs vers wordt in feite ontwricht door zijn aanname dat die

homogeniteit uit afzonderlijke segmenten met een eigen specifiekheid
is opgebouwd.10 Heterogeniteit blijkt inbegrepen in deze opvatting
van een "nieuwe homogeniteit".

De Piere is evenwel niet helemaal consequent in deze gedachten-
gang over het begrip homogeniteit. Hij meent dat Achterberg drie

(10)  Vgl. de Van Dale die als definitie van homogeen geeft: van dezelfde aard of samen-

stelling; homogene massa, waarin geen afzonderlijke stukken of bestanddelen te
onderscheiden zijn.
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proctdds in zijn verzen toepast om de afstand tussen de afzonderlijke
segmenten, tussen dood en leven, te overbruggen: negatie (het ontken-
nen van een van beide tegenpolen), regressie (het terughalen van het
verleden) en interiorisering (de 'ik' ontdekt en conserveert de 'gij' in
zichzelf).11 Maar de eerste twee strategiefEn sluiten naar mijn mening
niet aan op zijn idee over de bijzondere homogeniteit in de poEzie van
Achterberg. In beide procedures wordt de verdeeldheid immers opge-
heven, omdat een van de polen geschrapt wordt. Alleen in het geval
van interiorisering, dat als het ware op een moment van schizofrenie
duidt, is de homogeniteit gebaseerd op alteriteit. Alleen in dit laatste
proc6d6 is aan de orde wat De Piere noemt: "twee kanten aan een
geldstuk die behoren tot 66n geheel".

De homogeniteit die tweeledig is wordt wel weer gesteund door
het spoor- en laagmotief dat De Piere in 'Anti-materie' waarneemt.
Achterberg beschrijft tussen versregel tien en zevenentwintig diverse
lagen als pleister, tapijt, kachelglans, stof en kussens, die als zodanig
steeds een voorwaarde zijn voor sporen en afdrukken. De laag neemt
een tussenpositie in tussen het materiaal en de atmosfeer: vormt de
verbinding tussen materie en anti-materie. Dit door De Piere bena-
drukte motief kan in verband gebracht worden met de gedachte over
het hymen die door Derrida uiteengezet werd naar aanleiding van de
poezie van Mallarmt. Het hymen is een vlies dat scheiding, maar ook
tussenruimte, materie maar tegelijkertijd ook anti-materie is. Volgens
De Piere vormt de laag de verbinding tussen twee tegengestelde delen:
"1'wee totaal verschillende entiteiten schuiven derhalve naar elkaar
toe" (1977;100).

Tot nu toe heeft De Piere de discontinuYteit, de spanning van de
onlogica, die zich in Achterbergs gedicht voordoet in werking gehou-den. In zijn interpretatie van de slotpassage presenteert hij echter een
visie op de betekenis van de tekst die meer de continuiteit dan de
discontinuiteit benadrukt. Zo valt bijvoorbeeld meteen op dat hij na-laat de tegenpolen binnen het laagmotief in verband te brengen met de
slotregels. Toch is de raadselachtigheid van de tussenlaag met name
hier op te merken waar een tot 'hij' getransformeerde 'ik' aan de 'u'
vraagt of hij het licht uit kan doen en de anti-chambre kan sluiten:

Over de rustbank mijn profiel
van achterhoofd tot hiel;
min-ik zo duidelijk omlijnd,

(11) De Piere (1977;99).
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dat hij alleen hoeft op te staan
en naar de slaapvertrekken gaan
om u te vragen of het licht
uit kan, de anti-chambre dicht.

De Piere's betekenisconstructie van deze regels neutraliseert de span-
ning van de tussenlaag, in dit geval de anti-chambre als overgang tus-
sen twee ruimten, want is uiteindelijk gericht op een "oorspronkelijke"
(klaarblijkelijk al vastliggende) betekenis. De Piere schrijft:

"Welke antimateriele speculaties we ook aan het woord 'anti-chambre" gewijd
hebben, het blijft ongetwijfeld zijn oorspronkelijke betekenis behouden: het

voorvertrek (van de eeuwigheid?), de wachtzaal bij een hooggeplaatst persoon

(vandaar 'u'?). De ik lijkt trouwens wel de dienaar, want hij gaat vragen of "het

licht / uit kan, de anti-chambre dicht' (1977;103).

Deze betekenisbepaling sluit het gedicht af. 'U' en 'ik' worden in heer-
sende en dienende positie vastgelegd. De interpretatie wordt besloten
met een soort parafrase van de slotstrofe, waarin de botsing van mate-
rie op antimaterie (de tussenlaag) niet meer ter sprake komt.

Tegenover deze sluitende betekenisgeving van De Piere, gebaseerd

op de door hem genoemde "oorspronkelijke betekenis" van het woord

anti-chambre, zou ik een lectuur willen plaatsen die de discontinuiteit
van het laagmotief aan de gang houdt en die een erotische connotatie
markeert. De anti-chambre kan de ruimte of het vlies zijn dat de toe-
gang biedt en verspert tot het meest innerlijke van het vrouwelijk
lichaam. Het sporen kerven dat Achterberg eerder in het vers met
betrekking tot de verschillende tussenlagen aan de orde stelde, kan
hier herlezen worden: de 'hij' loopt naar het slaapvertrek om zich in
hAAr tussenruimte te boren: zijn sporen in haar 'anti-chambre'

(vagina) achter te laten.
Dit coitus-motief wordt op een vervreemdende manier versterkt

door de transformatie van 'ik' tot 'hij'. De afstandelijkheid van een 'hij'
die de dame benadert, wordt geaccentueerd in de 'min-ik'-ervaring van
het lyrisch subject. Kennelijk wordt de geslachtsdaad beschouwd als
een beladen handeling van toenaderen, die gepaard gaat met een

orgastische ervaring van onthechting van het zelf. Hier is een belang-
rijke paradox van Achterbergs lyriek leesbaar: op ogenblikken van (al
of niet seksuele) intimiteit doet zich afstandsname of ontgrenzing van
het subject voor. Het moment van vervulling van het verlangen naar de
ander houdt een radicale vervreemding van het subject in: volledige
toenadering impliceert afstand. Opheffing van het verschil tussen 'ik'
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en 'jij' betekent ook de eliminatie van het ik: "min-ik".
(Overigens zou men ook kunnen afwegen of het "min-ik" te begrij-pen is als de wens geen verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag te

hoeven dragen. Hiermee wordt het tafereel wreder en komen connota-
ties van geweld naar voren: de 'ik' dringt met geweld bij haar binnen
en verdringt onmiddellijk de schuld die deze daad oproept door zich-zelf als "hij" te benoemen. Het is, zoals we nog zullen zien, niet deenige sc&ne in Achterbergs poezie waarin een daad van verkrachting
leesbaar is.)

De Piere betrekt zijn signalering van het spoor/laag motief niet op
de slotpassage over de anti-chambre. Hij schetst een metafysisch beeld
van de anti-chambre als voorportaal van de eeuwigheid en sluit de
slotregels aan op de beginregels van het gedicht, waarin de 'ik' het
licht aandoet, om zo een letterlijk gesloten interpretatie te leveren en
het gedicht als eenheid te accentueren. Deze geslotenheid kan open-
gebroken worden door de inkerving als fallogocentrisch motief te
benadrukken. De 'ik' verdwijnt op het moment waarop hij een volle-
dige toenadering tot de 'u' bereikt. Het bij haar naar binnen gaan is
absoluut en (zelf-)vernietigend.

De Piere merkt breuken op in (de logica van) Achterbergs gedicht,biedt een subtiele beschrijving van de scheiding tussen materie en anti-
materie en van de homogeniteit die in zichzelf verdeeld is, en voltooit
zijn interpretatie met de voorstelling dat het hier een samenhangendvers betreft met een metafysisch einde. Wat ik met mijn "tegeninter-
pretatie" duidelijk heb willen maken is dat De Pieres betekenisgevingniet als eindvoorstel beschouwd hoeft te worden, niet als afsluiting van
de lectuur fungeert, maar als beginpunt genomen kan worden van een
andere lezing. Zijn betekenisconstructie roept reacties op en zet een
volgende constructie in gang. Niet een "oorspronkelijke" betekenis die
geYdentificeerd kan worden is eindpunt van de lectuur, maar de ge-dachte dat elke betekenis een volgende betekenis in wording is. Waar-mee elk eindpunt willekeurig wordt.

Illustratief voor interpretaties die discontinuiteit signaleren maar uit-wissen is ook de interpretatieve redenatie die Middeldorp opbouwt
naar aanleiding van de uit veertien sonnetten12 opgebouwde Ballade
van de gasfitter.13 Ook Middeldorp stelt zich aanvankelijk fexibel   op
ten aanzien van onlogische poetische argumentaties, terwijl hij hen

(12) Het derde vers wijkt van de geijkte sonnetvorm af, want het telt vijftien regels.
(13) Middeldorp (1989,46-74)
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uiteindelijk neutraliseert in een sluitende betekenis.
Middeldorp presenteert net als De Piere een systematisch opge-

bouwde lezing. Sonnet na sonnet wordt aan de orde gesteld, nadat
eerst een inleidende opmerking is gemaakt betreffende de sonnetten-
reeks als eenheid (met de structuur van een macro-sonnet) en een
parafrase is gegeven van het verhaal dat wordt verteld. Met betrekking
tot de identiteit van de aangesproken persoon somt Middeldorp in
eerste instantie diverse betekenismogelijkheden op; hij karakteriseert

de 'gij' uit het eerste sonnet als "de ander", de "ik in spiegelbeeld", of
de "ik en u met elkaar verenigd". Motieven die ook elders in het werk
van Achterberg voorkomen worden benadrukt.

Middeldorp leest de ballade als een continu verhaal en probeert
daarbinnen alle poEtische gegevens met elkaar in samenhang te bren-
gen, om tenslotte een mystiek-poeticale betekenis van de cyclus te
benadrukken:

De zoektocht naar de u loopt uit op de confrontatie met God, de zijnde in het
niet-zijnde. De chaos, de gapende ruimte van voor de aanvang der wereld, blijkt
niet het gat dat de dichter dichten kan, niet de open ruimte waarin de dichter
zijn schepping tot stand kan brengen; God is het gat. (1989;74).

Volgens Middeldorp wordt God door Achterberg gelijkgesteld aan
chaos in de zin van iets grondeloos en onwaarneembaars.

Deze betekenisconstructie is gebouwd op de volgende interpreta-
tieve deelhandelingen. Middeldorp beschrijft wat er zich in de sonnet-
ten afspeelt en vertelt het avontuur van de gasfitter na; hij geeft een

etymologische uitleg aan het woord gasfitter (fitten = dichten, gas =
chaos) en vat dit personage op als metafoor voor de dichter; hij maakt
diverse intertekstuele uitstapjes onder andere naar teksten van Mulisch

en Nijhoff, naar het Testament en naar een tekst die hij omschrijft als
"loodgieterslectuur"14; hij legt vele relaties naar andere verzen en
motieven uit Achterbergs oeuvre; en benadrukt vanaf het negende
sonnet de religieus-poeticale connotatie van de cyclus. Tot zijn lectuur
van dit negende sonnet houdt Middeldorp diverse betekenismogelijk-
heden open. De 'u' wordt als dood opgevat, als vrouw (op basis van

het argument dat alleen vrouwen reageren op de roep van een appel-
verkoper), en ook als fantasievoorstelling van de fitter. Onder verwij-
zing naar de bijbelse typologie stelt Middeldorp gasfitter en dichter

voor als type en antitype die in het verhaal dezelfde waarde vertegen-

(14) "Loodgieterslectuur" is te beschouwen als variant op de keukenmeidenroman.
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woordigen en steeds moeilijker van elkaar te scheiden zijn.
In zijn interpretatieve commentaar tekent zich vanaf de lezing van

sonnet vier steeds meer onduidelijkheid af over de identiteit van de
aangesproken persoon. Middeldorp leest in het vierde sonnet dat het
avontuur van de fitter (de zoektocht naar de 'u') mislukt: "De fitter
heeft zich vergist; de vrouw die hij in werkelijkheid of in zijn verbeel-
ding zag, was niet de vrouw die hij zocht." (1989;61).15 Bij de besprek-
ing van sonnet VIII beweert hij dat de 'u' naar wie de fitter op zoek
was vergeten leek, want "na sonnet II niet meer genoemd werd". Klaar-
blijkelijk beschouwt hij de 'u' uit het vierde sonnet als een andere 'u',66n die niet door de fitter wordt gezocht.

Vanaf sonnet IX construeert Middeldorp een betekenis die gefun-
deerd is op een religieuze ervaring: de fitter wordt geconfronteerd meteen "goddelijk mysterie". De heterogeniteit van het aangesproken per-
sonage wordt geneutraliseerd in de suggestie dat dit personage slechts
bestaan heeft in de fantasie van de fitter.16 De rollen zijn ineens
duidelijk: de fitter (een vermomming van de 'ik') heeft de aangespro-
ken 'u' gecreeerd als fantasievoorstelling. Zij bestaat niet echt. De dis-
continuiteit wordt opgeheven in deze "verklaring" van de aanvankelijke
raadselachtigheid van de aangesprokene. Middeldorp sluit zijn inter-
pretatie af met de accentuering van de religieus-poeticale thematiek.
Met betrekking tot de laatste sonnetten uit de cyclus signaleert hij de
opvallende uittreding van de 'ik' als lyrisch subject uit de 'ik' als fitter,
en hij verbindt aan deze gedaanteverwisseling een poeticale betekenis:
"Getransponeerd in de situatie van de dichter betekent dit: de dichter
neemt afstand van de zaken die zijn dichterschap zouden teniet doen:
de boetedoening en de ouderdom." (1989;70).

Deze transformatie van het lyrisch subject van fitter tot dichter is
naar mijn mening problematischer dan Middeldorp aanneemt. Even-
min vind ik het probleemloos dat hij de 'wij' uit het dertiende sonnet
onmiddellijk duidt als "de verteller en lezer samen". Naast de vraag wie
precies die verteller is - het lyrisch subject is immers ambivalent, wanthet speelde volgens Middeldorp zowel de rol van fitter als die van

(15) Deze lectuur van Middeldorp past naar mijn mening niet op de tweede strofe van
het vierde sonnet waarin niet beschreven wordt dat de 'u' niet degene was die doorde 'ik' werd gezocht, maar waarin slechts de afwezigheid van de 'u' wordt beschre-ven: "keer ik met een verklarend handgebaar / mij naar u om, maar gij zijt nietmeer daar. / Er is alleen het late middaglicht".

(16) Middeldorp (1989;73) formuleert deze suggestie als vraag: "Blijkt nu dat er hele-maal geen confrontatie met een vrouw heeft plaatsgehad en dat bij het eerste
karwei van de gasfitter - het dichten van het kleine lek - de vrouw slechts bestaanheeft in de fantasie van de fitter?'
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dichter -, rijst de meer precaire vraag welke lezer er in de epiloog van
de cyclus ineens ter sprake komt. De verteller is in de interpretatie van

Middeldorp een verslaggever in de ik-figuur, die zich aan het begin van
het verhaal in de gedaante van een fitter heeft gehuld en die zich later
onthult als de dichter. In het laatste sonnet staat deze ik-figuur als
verspersonage bij de andere personages aan het graf van de fitter en

brengt hij "gekleed als heer in de rouw, duidelijk onderscheiden van de

kleine man die begraven wordt, verslag uit." (1989;73). Alle personen
die in het verhaal voorkwamen zijn hier verenigd met uitzondering van
de raadselachtige vrouw.

Middeldorp werkt toe naar een coherente betekenisbepaling en

ziet over het hoofd dat er in deze slotscEne een vervreemdend beeld

beschreven wordt. De fitter, die naar zijn zeggen de 'ik' in vermom-

ming was, kan immers onmogelijk begraven worden. Hij kan alleen in

figuurlijke zin aan zijn eigen graf staan, want er is geen lichaam dat

begraven wordt. Het gat in de aarde wordt niet opgevuld door het
lichaam van de gestorven fitter, want dat lichaam bestond helemaal

niet, of bestaat nog steeds. De open plek die hier in Achterbergs tekst

optreedt, - die letterlijk een gat slaat in het continue verhaal dat

Middeldorp vertelt -, kan op geen logische grondslag geconcretiseerd
worden tot betekenis. Misschien dat Middeldorp daarom grijpt naar
een religieus poeticale verklaring van het slot.

Ik wil een andere lectuur tegenover die van Middeldorp plaatsen

die deze spanning in de tekst niet als metafysische betekenis neutrali-

seert, maar in werking houdt. De tragikomische beschrijving in de laat-

ste sonnetten van een dementerende fitter die tenslotte in een bejaar-

denhuis komt te overlijden, staat in contrast met de suggestieve be-

schrijving van een schijnwereld in de voorafgaande sonnetten. Vrouw
en fitter behoren tot die fictieve wereld van vermomming en bestaan

niet in werkelijkheid, zoals de 'ik', aanwezig in de werkelijkheid, nooit
is doorgedrongen tot die schijnbare wereld. De 'ik' als verslaggever aan

het einde van de cyclus kan het geheim van de fitter (de 'ik' uit de fic-
tieve wereld) niet onthullen en degradeert hem daarom tot clichdmatig

personage: er wordt een seniel mannetje beschreven dat in het tele-
foonboek bladert. De 'ik' die vertelt verdringt de 'ik' van de fitter en

laat letterlijk en figuurlijk een lege, betekenisloze figuur zien.
Vervolgens kan de vraag gesteld worden naar de indirect aange-

sproken lezer als tegenpool van de verteller in het 'wij' uit de begin-

regel van het dertiende sonnet. In de voorgaande verzen werd nergens

aanspraak gemaakt op een aanwezig lezend subject. Dat was in een
eerdere versie van de cyclus merkwaardigerwijs whi het geval.

Achterberg schreef in de variant van sonnet XI direct een lezer aan:
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Versie A:
De gasfabrieken draaien op hun as.
Er moet een vacuum zijn ingeslopen.
Denk lezer, dat een bladzij vroeger pas
zijn eigen oogmerk zag in 't honderd lopen,

zonder ook maar iets te mogen hopen
en als een bange hond is afgedropen,
die uit de flitsen in uw ogen las,
wat de verwachting van de fitter was.

Ik neem de kortste weg naar het kantoor.
De directeur persoonlijk laat me binnen
en onderwerpt mij aan een mild verhoor.
Ik hoef verder geen leugens te verzinnen.
Diep in zijn bril wemelt het, of hij huilt.
Hij drukt mijn hand, vermant zich en meesmuilt. [cursivering toege-voegdl 17

----------

Versie B:
De gasfabrieken draaien op hun as.
Toen ik mijn oogmerk zag in 't honderd lopen
en zonder ook maar iets te mogen hopen
als een geslagen hond ben afgedropen,

moet er een vacuom zijn ingeslopen.
Daar komt geen enkel ambacht aan te pas.
De kinderen spelen alweer in de kring
en draaien mee als in herinnering. [sextet als versie A]

In variant A van sonnet XI neemt de cyclus een heel andere wendingdan in B. Het lyrisch subject spreekt op het moment waarop er eenvacuum optreedt in het verhaal, een vacuum als open plek zonder
beslisbare betekenis, een lezer aan en wijst hem erop dat de tekst die
dreigt te mislukken ("een bladzijde die zijn oogmerk in het honderd
ziet lopen") in de ogen van de lezer ("uit de flitsen in uw ogen") het
vervolg van het verhaal registreert.

Het betreft hier een belangrijke positie in de cyclus. Het lyrischsubject richt zich tot de recipient, maar suggereert tegelijkertijd de

(1D Fokkema (1980;288 (deel 1)).
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zelfwerkzaamheid van de tekst. De tekst merkt immers zelf op wat er
door de ogen van de lezer gelezen wordt. Binnen en buiten; schrijven
en lezen raken op dit moment in elkaar verstrengeld. Het buiten van
de lezer wordt binnen het gedicht gehaald en zuigt het verhaal vacuum.
De tekst weerhoudt de dichotomie binnen/buiten: er opent zich een
onpeilbaar gat.

Achterberg heeft versie A evenwel (en alleen tussen haken durf ik
toe te geven 'helaas') herschreven tot B en daarmee de lezer buiten-
gesloten. Dat impliceert echter niet dat het vacuum, het litteken van
de leegte, uit het verhaal verdwenen is. Ook in de B-versie van het
sonnet wordt dit vacuum beschreven als breuk in de continuiteit van
de handelingen van de fitter. Deze breuk wordt nu echter onmiddellijk
verbonden aan de fitter, die zag dat zijn streven mislukte, terwijl het
expliciete kader van een tekst waarin de fitter een rol speelt, is uitge-
Wist.

Deze B-versie wordt door Fokkema beschouwd als meer coherent
dan de A-versie.18 Ik meen dat dit niet het geval is. Door het ont-
breken van het poeticale intennezzo als poging tot afbakening van het

buiten en binnen van de tekst, wordt de cyclus mysterieuzer maar niet
meer samenhangend. De 'wij' uit het dertiende sonnet komt na versie
B van sonnet XI immers nogal abrupt naar voren en verstoort de epi-
loog die met het twaalfde vers was ingezet; vanaf dat moment was de
'ik' als fitter verdwenen. De werelden van fictie en werkelijkheid die in
de A-versie door middel van het poeticale commentaar (het aan-
spreken van de lezer) werden gescheiden, zijn voor de lezer van de B-
versie moeilijker uit elkaar te houden en belemmeren een betekenis-
synthese.

Middeldorps interpretatie is exemplarisch voor vele lezingen van
Achterbergs werk waarin enerzijds contradicties en discontinuiteit
worden opgemerkt en gekarakteriseerd als open plekken die niet afge-
sloten hoeven te worden met 66n betekenis, maar die in hun meer-
duidigheid typerend zijn voor deze poezie. Anderzijds worden deze
lezingen toch beeindigd met een betekenisvoorstel waarin alles in 66n
verband komt te staan en waarin de onrust wordt gesust in een de
tegenstrijdigheden opheffend betekenisvoorstel.19 Opvallend is dat de
problematische identiteitskwestie van de personages aanvankelijk wel

(18) Fokkema (1980;81 (deel 2)).
(19) Interessant in dit verband B de betekenis die Rodenko (1977) aan de ballade

toekent. Hij meent dat er zowel sprake is van een metafysische betekenis (het gat
verwijst naar de dood die tenslotte onherroepelijk is), als van een triviale betekenis
(het dichten van het gat is een toespeling op seksualiteit).
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wordt opgemerkt door Middeldorp, maar uiteindelijk wordt genormali-
seerd in een gelijkstelling van de 'u' aan de fantasie van de fitter en in
de voorstelling van de fitter als projectie van het lyrisch subject dat in
laatste instantie terugkeert naar zichzelf. Middeldorp besteedt te
weinig aandacht aan de dubbelzinnige vermenging van fictie en reali-
teit, de verwevenheid van het binnen en buiten de tekst, die met deze
gelijkstelling samengaat.

Deze constructieve interpretaties kunnen geconfronteerd worden met
twee typen van lezen die Oversteegen in Anastasio en de schaal van
Richter presenteert. Dit werk kan beschouwd worden als een vervolg
op Beperkingen. Het pleidooi voor interpretatie als wetenschappelijke
activiteit, gebaseerd op een systematische en controleerbare opbouw
van de argumentatie, wordt hier voortgezet en uitgewerkt.

20

Oversteegen beschrijft in dit betoog twee soorten leeservaring die
verband houden met het pottisch moment van gedichten: de ervaring
van volmaakte harmonie en die van volstrekte uitstoting. Deze ervarin-
gen hebben betrekking op de sensitiviteit van poezie-lezers, en op het
type poezie dat gelezen wordt. Het "harmonietype" levert een gewaar-
wording van verzoening op (bijvoorbeeld een sonnet als 'De Dap-
perstraat'), het "ontordeningstype" daarentegen leidt tot een sensatie
van fundamentele (en zelfs fysieke) vervreemding (bijvoorbeeld Venen
van Gorter).21

De meeste interpretatoren hanteren bij lezing van een gedicht van
het ontordeningstype, een metaforische strategie, omdat zij zich instel-
len op het harmonietype van poezie. Een dergelijke leesstrategie werkt
echter niet adequaat met betrekking tot zo'n tekst, omdat zij meestal
resulteert in de parafrase van de gedichten tot mededeling (tot verhaal
of centrale thematiek). Oversteegen schrijft:

De direkte omzetting van visualiseerbare blokken in brokstukken van een konti-
nue 'redenering' (of in andere gevallen een kontinu 'verhaal') maakt er meta-
foren van, en ontneemt ze hun karakter van konkrete voorstelling. Zij worden

(20) In de hier uitgevoerde interpretatie van Lucebert, met name in zijn lectuur van
prenatale aspecten in deze poezie, toont Oversteegen overigens wel veel meer durf
dan in zijn eerdere interpretatie van Marsman.

(21) Deze tweedeling doet denken aan het twee-maten systeem dat Rodenko in zijn
bloemlezing Met twee maten presenteerde. De poezie die het schokeffect oproept
noemt hij experimenteel. Hij brengt deze poezie bijeen in het tweede deel van de
bundel. Bloems 'De Dapperstraat' past niet in deze afdeling, maar behoort tot de
goede, algemeen gewaardeerde, lyriek die met de andere maat gemeten dient te
worden.
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dan 'vertaald' in gegevens die van dienst kunnen zijn bij de opbouw van een
koherente, een vloeiend zich ontwikkelende, semantische struktuur. De direkte
visualiteit wordt afgezwakt tot 'beeldende uitdrukking'. (1986;67)22

De poezie van het ontordeningstype verzet zich tegen een dergelijke
normalisering in de vorm van een metaforische lectuur.

Met Oversteegen meeredenerend zou ik twee opmerkingen willen
maken. Ten eerste lijkt mij de nadruk op de visualiteit, de concrete
lectuur van een gedicht, van groot belang. Maar waar Oversteegen
beweert dat poEzie van het harmonietype metaforisch gelezen moet

..

worden, terw1Jl met betrekking tot poezie van het ontordeningstype
een concrete leeshouding het meest adequaat is, zou ik willen toevoe-

gen dat deze figuurlijke en letterlijke vormen van lectuur niet alleen
gestuurd worden door het type gedicht, maar ook door de creativiteit
of zelfs de ervaringsbehoefte van de lezer. Niet het soort gedicht alleen

is bepalend voor een wel of niet op metaforen-gerichte leeshouding,
ook het lezend subject is actief. Het kan de beslissing nemen een ge-
dicht van het harmonietype metaforisch te lezen, dit levert een har-
monie-ervaring op, of juist concreet te lezen, wat leidt tot een dubbel-
zinnige sensatie van manipulatie van de tekst. Hetzelfde geldt met
betrekking tot een gedicht van het ontordeningstype. Lezend vanuit
een mimetische leeshouding kan de lezer het vervreemdingseffect
versterken, lezend vanuit een metaforische houding ontstaat een be-
wust dubbelzinnige ervaring van chaos.23

Oversteegen beweert dat een lezer die de neiging heeft het ontor-
deningsgedicht als metaforisch te lezen, uit is op een orde-sensatie en
in zijn leesgang botst met de mogelijkheden die dit soort gedicht
biedt. 4 Deze confrontatie acht hij negatie£ Dit botsen kan mijns
inziens echter als positief ervaren worden, omdat het een bewustwor-
ding op kan leveren van de tekst enerzijds en de leeshouding en haar

presupposities anderzijds. De reflectie op het leesproces wordl in gang
gezet door de vraag hoe de door de tekst vastgestelde orde (via een

(22) De term 'visualiteit" raakt aan de begrippen tekstualiteit of "ecriture". Het gaat om
de manier waarop taal opereert, niet om dat wat zij beschrijft.

(23)  Het gaat m.i dus niet om twee soorten ervaring zoals Oversteegen suggereert, maar
om tenminste drie ervaringen: harmonie, vervreemding, of dubbele vervreemding.

Mijn kanttekening bij Oversteegens stellingname komt erop neer dat een ontorde-
ningsgedicht, dat metaforisch wordt benaderd inderdaad nooit een harmonie erva-
ring oplevert, maar iets subversiefs dat spanning zal veroorzaken. De meeste con-
structieve lezers zijn zich hier niet van bewust, omdat zij nooit van een niet-cohe-
rente vooronderstelling uitgaan.

(24) Oversteegen (1986;69).
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demontage van betekenis) en chaos (via een montage van betekenis)ontwricht kan worden.
Normalisatie van een ontordeningsgedicht maakt de tekst onlees-

baar, aldus Oversteegen, omdat de specifieke werking aan het gedicht
ontnomen wordt. Het kloppend maken van iets dat niet kloppend is,leidt tot een mislukte orde in plaats van tot effectieve chaos. Ik deel
deze overtuiging niet. Een op normalisatie gerichte leeshouding mar-
keert in een ontordeningsgedicht de chaos bn orde die beid  aan het
gedicht toegeschreven kunnen worden, en zal de specifiekb werking
niet opheffen maar juist kunnen versterken. Geen van de typen poazie
heeft een vastliggende betekenisdimensie die 66n leeshouding preva-leert boven de andere. Het is de lezer die in samenhang met de tekst
het spel van harmonie en ontkenning, van montage en demontage van
betekenis, kan manipuleren. Met andere woorden: het is de lezer die,
in sterkere mate dan Oversteegen aanneemt, bepaalt hoe leesbaar of
onleesbaar een tekst is.25

De Piere en Middeldorp rellecteren nauwelijks op hun leesstrate-
gie. Zij stellen zich allebei op als neutrale leesinstantie, die op de
hoogte is van een thematisch sjabloon dat in Achterbergs oeuvre her-
kenbaar is. Zij werken toe naar een totaalbetekenis. Uitgaande van
Oversteegens idee dat het sonnet (of de ballade als episch-lyrisch gen-
re) thuishoort in het harmonietype, kan aangenomen worden dat
Middeldorp te maken heeft met gedichten van dit type, terwijl 'Anti-
materie' op basis van zijn vrije vorm en van een minder duidelijk als
verteller aanwezig lyrisch subject, als gedicht van het ontordeningstype
zou kunnen gelden.

In de lijn van Oversteegen zou gesteld kunnen worden dat De
Piere wel, maar Middeldorp niet, een inadequate leesstrategie toepast.
De Piere leest het gedicht immers metaforisch, daar waar een concrete
lezing meer relevant want minder op continuiteit gericht zou zijn. Toch
zou een dergelijke constatering niet overeind kunnen blijven, omdat
blijkt dat in het leesmateriaal van beide interpretatoren zowel harmo-
nieuze als ontordenende factoren te signaleren zijn. De identiteitsver-
warring in de Ballade van de gasjitter en de eenwording in de slotstrofe
van 'Anti-materie' zijn tekstuele aspecten die opgevat kunnen worden
als tegengesteld aan de typering van de verzen.

De gedichten van Achterberg tonen dikwijls een zodanige linguis-

(25) Noch lezer noch tekst kan als aktieve of passieve partij in het leesproces decl-
nemen, stelde Derrida in La Disstmination. (Vgl hoofdstuk twee en acht). Het
gaat om een wisselwerking tussen beiden en om het voortdurend in beweging
houden van betekenissen.
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tische complexiteit, dat een benoeming van het type gedicht bemoei-
lijkt wordt. Het gaat er niet om te kiezen voor of tegen een lees-
houding die op chaos of orde gericht is, maar het gaat er naar mijn
mening om de verschillende leeshoudingen met elkaar te confronteren
om zo betekenis in werking te houden en niet definitief vast te leggen.
In de volgende paragrafen doe ik verslag van mijn lezingen van enkele
verzen.

11.  Heterogeniteit van verspersonages en dramatische
compositie

De problematische identiteitskwestie vormt een breekpunt in de ver-
zen van Achterberg. De momenten waarop een betekenisconstructie
verstrooid raakt, hangen vaak samen met plaatsen waarop de domi-
nante poetische personages, 'ik', 'jij' en 'vrouw' optreden. Er kunnen
dubbelzinnige factoren opgemerkt worden in de dramatische composi-
tie waarin zij een rol vervullen. Met d'Oliveira (1974;77) meen ik dat
men tekort doet aan de dynamiek van elk afzonderlijk gedicht 8n van
het leesproces, als men er bij voorbaat van uit gaat, dat de u altijd de
dode geliefde is. Zijn constatering dat de identiteit van de figuren uit
elk vers opnieuw kan worden opgemaakt is van belang. De lezer moet
niet bij voorbaat een betekenis voor ogen houden - als hypothese aan-
nemen - maar zich laten verrassen of shockeren door een vers-
(fragment). Niet de eenheid van een oeuvre, bundel of gedicht is uit-
gangspunt, maar de diversiteit die met elk ogenblik van lezing uitge-
breid kan worden.

Ten eerste kan vanuit deze aanname gewezen worden op talrijke
discrepanties die zich voordoen op het thematisch niveau van
Achterbergs poezie. Op basis van beschrijvingen die in het oeuvre als
geheel, maar ook binnen een bepaald gedicht gegeven worden, zijn
uiteenlopende beelden te ontwerpen van de identiteit van 'ik', 'jij'
en/of vrouw. Op de tweede plaats kunnen er disjuncties gesignaleerd
worden op retorisch niveau. Getoond wordt in de poetische context
zelf op welke manieren het vers is opgebouwd: hoe verschillende
lyrische functies (spreker, aangesprokene en besprokene) ontstaan en
worden ge8ffectueerd. Zonder dat het mogelijk is de niveaus van
elkaar te scheiden, probeer ik me in eerste instantie te concentreren
op de thematische complexiteit en vervolgens op de complexiteit van
de po8tische functies.
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De benoeming van Achterbergs werk als liefdeslyriek is over het alge-
meen gebaseerd op de signalering dat de dichterlijke ik op zoek is
naar een vrouw met wie hij zich wil verenigen. Deze vrouw heeft geen
specifieke eigenschappen, maar is een ideaalbeeld, wat versterkt wordt
door de suggestie dat zij gestorven is. Door veel lezers wordt zij in het
kader van de mystiek geplaatst; zij krijgt goddelijke kwaliteiten en de
nagestreefde eenwording een religieuze en ook extatische dimensie. De
uitdaging did door deze lezingen wordt opgeroepen ligt in de vraag of
de mystiek ontmanteld kan worden. Is het mogelijk het ideaalbeeld in
stukken te scheuren?

Een bevestigend antwoord op deze vratig is te vinden als aandacht
wordt geschonken aan de vele vindplaatsen waarop de aangesprokene
(het veronderstelde abstracte object van liefde en dichten) blijkt te
beschikken over een levend lichaam. De dichterlijke stem benadrukt
delen van haar lichaam: hoofd en voeten, handen, mond, maar ook
meer gedetailleerd: "lagen van uw huid" (520) of "opperhuid" (532).

In de drie gedichten die de titel 'Vrouw' dragen, valt op dat steeds
een beeld van bloed beschreven wordt:

Ik beproefde u op bloed en nacht, (47),

het donker droeg gevleugeld vuur,
gevonden in uw bloed dat uur. (172),

nu er een ander is die in haar eigen
bloed zich behield in duizenderlei staat, (331).

Het is mogelijk deze bloedbeelden figuurlijk te lezen. Zij sluiten aan
op een holstiaans-marsmaniaans idioom waardoor Achterberg bein-
vloed lijkt. Maar het is ook acceptabel deze beelden een concrete
werking toe te schrijven. Het ideaalbeeld van een vrouwelijke geliefde,
haar neutraliteit of abstractheid wordt dan verstoord: de bloedbeelden
doorbreken de geheimzinnige idealiteit en maken de vrouw aards en
concreet. Zij wijzen op haar levend lichaam, op het bloed dat daar-
binnen circuleert en zinspelen op de menstruatiecyclus die kenmer-
kend is voor een geslachtsrijpe vrouw.

Deze letterlijke lectuur zet de figuurlijke opzij, maar ontkent haar
niet. Juist in een tegelijk werkzaam zijn van beide vormen van inter-
pretatie wordt duidelijk hoe complex en onontwarbaar de betekenis
van dergelijke passages eigenlijk is. De tekst is weerbarstig: verzet zich
tegen een sluitende interpretatie, waarin de betekeniscomplexiteit
wordt vereenvoudigd.
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In diverse gedichten blijkt de vrouw subjectiviteit en alteriteit in 66n.
Zij heeft niet 66n identiteit, als ideaalbeeld of juist aardse vrouw,
maar is beide tegelijkertijd. Zij kan dientengevolge niet vastgelegd
worden op 66n betekenis. Deze gespletenheid van identiteit wordt
bijvoorbeeld duidelijk in het derde gedicht dat de titel 'Vrouw' draagt.
Hier wordt geen 'u' aangesproken, zoals in de twee andere verzen met
deze titel, maar wordt een vrouw letterlijk voorgesteld als een dubbel
persoon:

Stil zit zij over uren heengebogen.
Haar naam is wit van haar getogen,
tot een bezit van die hem hebben moge.

En in het lege nalicht van haar staat
wordt de stilte een groot gelaat:

bestaard en tot een rust geraakt
in den volkomen vrede van het einde,
nu er een ander is die in haar eigen
bloed zich behield in duizenderlei staat,
ligt zij terneder, groot en naakt. (331).

In de eerste strofe valt te lezen dat de vrouw geen vaste identiteit
(meer) heeft: haar naam heeft haar verlaten en kan door ieder in bezit
genomen worden.26 Twee leesmogelijkheden doen zich voor met be-
trekking tot "naam" en "wit". Het kan gaan om een naam die wit is:
smetteloos is, maar het is ook plausibel te lezen dat de naam vertrok-
ken is 'op een witte manier' dat wil zeggen op zuivere wijze. De witte
naam op het witte papier is, zoals Zickhardt (1989;54) treffend aan-
geeft, een verwijzing naar het niets dat na de schrijfact overblijft. Tege-
lijk lijkt het mij een verwijzing naar het leesbare: "er staat niet wat er
staat". De naam is onzichtbaar. De strofe biedt een impliciete aanspo-
ring tot de lezer: iedereen kan zijn eigen invulling aan de identiteit van
de vrouw geven, haar naam tot zich nemen.

Deze vertrokken naam ofwel verdwenen identiteit schept ruimte
voor "een ander" die in de slotstrofe tot haar bloed blijkt te zijn door-
gedrongen. Nadat haar eigen naam/identiteit weggegaan is, is er
kennelijk een andere voor in de plaats gekomen. Het is deze "ander"
die het beeld van de vrouw doet veranderen. In de eerste strofe zit zij.

(26) Een aantal woorden wordt bijna onopvallend herhaald maar ook veranderd: stil/
stilte (r.1 en 5), zit/bezit (r.1 en 3), groot/groot (r.5 en 10), staat/staat (r.4 en 9).
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Het verstrijken van de tijd kan opgemaakt worden uit het feit dat zij
stil gebogen zit "over uren heen". In de laatste strofe zit zij niet meer,
maar ligt zij "groot en naakt". De ingetogenheid die aanvankelijk in het
"stil" en "wit" gesuggereerd werd, heeft plaats gemaakt voor uitdagend-
heid. Zij ligt als een verleidelijke vrouw op een schilderij van Egon
Schiele.27

Wat de aanleiding is geweest tot deze verandering van houding
wordt niet duidelijk. Het lijkt wel alsof er na de dubbele punt in regelvijf een gedeelte van de tekst is weggevallen, of er in de pauze tussen
de twee strofes iets is voorgevallen. In de overgang van het stil zitten
(strofe een) en de ervaring van stilte als een gelaat (strofe twee: de
associatie gelatenheid komt naar voren), naar "de ander" die zich in
haar bloed bewaarde, ontglipt betekenis.

Daardoor wordt onbeslisbaar wie "bestaard" wordt en tot rust
geraakt. Is het de vrouw die stil zit en object is van een waarnemende
niet expliciet aanwezige lyrische stem? Is het de vrouw die ligt, of is
het "de stilte" die object is van het staren? Het be-zitten en be-houden
sluiten aan op het be-staren. Be- als voorvoegsel vormt overgankelijke
werkwoorden: woorden waarbij een subject an object gedacht moeten
worden.

Vanaf het moment waarop zich de retorische figuur van prosopo-
peia voordoet, het moment v66r de pauze, raakt de subject/object
relatie in beweging. Twijfelachtig is wie in de eerste regel van strofe
drie kijkt en wie bekeken wordt. De retorische figuur accentueert de
verbeelding van "de stilte" als persoon. De stilte krijgt letterlijk een
gezicht. Dat impliceert dat hij ook ogen zou kunnen bezitten waarmee
hij zou kunnen bestaren. Dit leidt tot de voorstelling dat hij starend de
vrouw beschouwt die neerligt nadat "een ander" tot haar is ingegaan.
Zij is object van het figuurlijk staren van de stilte. Er sluipt iets van
voyeurisme in deze betekenisconstructie van de derde strofe; er ligt
een vrouw "terneder" en zij wordt starend aangekeken door het grote
gelaat van de stilte.

Er kan ook een andere object/subject relatie in werking gezet
worden. Het grote gelaat van de stilte wordt bestaard door de vrouw
die neerligt. Zij is tot rust gekomen en staart voor zich uit naar de
stilte. Letterlijk genomen ziet zij niets, zij verbeeldt zich slechts dat de
stilte een gezicht heeft. Het is een situatie van vrede en rust, nadat iets

(24 De suggestie van Zickhardt (1989;174) dat de naakte vrouw een reuzin is, een groot
lijf heeft voor het kind dat naar haar staat te kijken is interessant. De link die hij
legt met de kleine Achterberg die door de slaapkamer van zijn ouders moest lopen
om naar zijn eigen slaapzolder te pan lijkt mij overbodig.
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dat vooraf is gegaan tot een einde gekomen is. Dit iets heeft te maken
met het "zich behouden" van de "ander" (behield is immers verleden
tijd versus het ligt dat tegenwoordige tijd is). Aan het groot en naakt
neerliggen is de activiteit van behouden van "de ander" dus vooraf-
gegaan.

Wat heeft zich afgespeeld in het lege nalicht en de letterlijke stilte
die valt na de beschrijving van de stilte als gelaat? Wat gebeurde er in
de tijd die de witregels tussen strofe twee en drie innemen?

De lezer kan "de ander" een actieve rol toeschrijven en "het zich
behouden in duizenderlei staat" in concrete zin opvatten als verwijzing
naar het uitvoeren van de geslachtsdaad. Onopgemerkt voor de lezer is
de ander tussen de regels door tot haar ingegaan. Letterlijk behield de
in dit geval mannelijke ander zich, door zijn uit duizenden cellen
bestaand sperma in haar te verspreiden. Het identiteitsverlies van de
vrouw in de eerste strofe heeft te maken met haar bereidheid de ander
toe te laten.28

In een meer metaforische lezing daarentegen, een lezing die beter
aansluit op het geijkte 'Achterberg-verhaal', kan "de ander" gelden als
droombeeld, waaraan de vrouw ligt te denken. Rust, vrede en bestaren
(in dit geval is stilte object en de vrouw subject) zinspelen op een
toestand van mijmering. De "ander" is nu passief, hij blijft bestaan
("behield zich"), omdat zij zich hem op vele manieren in herinnering
houdt, omdat hij figuurlijk tot haar bloed en wezen is doorgedrongen.
Deze vrouw is een mystieke vrouw, een ideaalbeeld dat geen specifieke
naam draagt maar de connotatie van indrukwekkendheid en afstande-
lijke schoonheid ("groot en naakt") oproept. In het vers 'Embryo' ont-
werpt Achterberg zo'n zelfde beeld als hij schrijft: "Een groot maria-
blauw / volmaakt mij binnen deze vrouw". Het is het maagdelijke
blauw dat een zuivere liefde weergeeft die niet bezoedeld is door
banale erotiek.

In het gedicht 'Vrouw' tekenen zich twee vrouwbeelden af die
tegengesteld zijn. Beide beelden kunnen naast elkaar in werking gezet
worden en maken zo het lezen tot een spannende ervaring, die even-
wel geen sluitende betekenis oplevert.29 In beide gevallen is de vrouw

(28) Het moment van toenadering blijkt nu voor haar een moment van ontgrenzing van
zich zelf. Vgl. de opmerkingen bij 'Anti-materie' in de vorige paragraaf.

(29)  Juist de tweeledige benadering toont aan dat betekenis niet vastligt maar in wording
is. Ik sluit mij aan bij Van Buuren die na een lectuur van Achterbergs vcrs 'Mozes
constateerde dat "de betekenis van een tekst varieert al naar gelang het soort model
(het soort metafoor) dat erop wordt toegepast. (...) modellen zijn geldig totdat ze
door andere modellen worden aangevuld of weerlegd: (1986;843).
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zichzelf, maar heeft zij ook letterlijk of figuurlijk een ander in zich op-
genomen.

Het is dit beeld van subjectiviteit en alteriteit, dat vaker aan te treffen
is in deze gedichten. Het biedt een aanknopingspunt voor het pro-
bleem dat Anbeek aanstipte met betrekking tot de beginregel van
Thebe'. Zijn veronderstelling dat het niet om twee, maar om drie per-
sonages zou kunnen gaan, is meer voor de hand liggend in het kader
van de teksten van Achterberg dan hij aannam. De 'ik*-die zich toerust
met "leven voor beiden" stelt zich in op een ggspletenheid of dubbele
identiteit van de aangesproken 'u'. Die 'u' ka#,-figaurlijk maar ook
letterlijk, zowel zichzelf als een ander zijn. Anbeek wees de regel af als
taalkundig onzuiver, maar markeerde daarmee meer zijn op logische
identiteit gerichte leesopvatting, dan een linguistische onvolmaaktheid
in de tekst.

De gespleten identiteit geldt niet alleen voor de aangesproken
vrouw, maar kan ook in verband met de dichterlijke stem gesignaleerd
worden. In 'Hersenschim' is een 'ik' zichzelf en een ander:

Om u opnieuw te binden
aan deze hersenschim
van de diepste gedachte,
waarop wij beide wachten;
ik samen. Gij alleen.

De formulering "ik samen" verbindt twee subjecten binnen de 'ik' die
te onderscheiden zijn van een aangesproken 'gij'. Ik en gij zijn ondanks
de dubbelheid van de 'ik' afzonderlijke personages. Het gaat dus ook
hier, net als in 'Thebe', om drie identiteiten die binnen twee perso-
nages verenigd zijn. Het lijkt erop dat we in dit geval geconfronteerd
worden met een toestand van schizofrenie, waarin twee persoonlijk-
heden binnen een 'ik' verbonden zijn en tot waanvoorstelling ("hersen-
schim") leiden. Het "wij beide" is daarmee dubbelzinnig, want kan
zowel duiden op ik en de ander binnen de ene persoon; als op ik
(bestaand uit twee identiteiten) en gij met elkaar.

Deze duiding van dit beeld als schizofreen mag echter niet als
logische verklaring gaan dienen voor beelden waarin Achterberg de
identiteiten van zijn personages verdubbelt. Er kan geen (in dit geval
medische) term als vastliggend referentiepunt worden gehanteerd bij
het doordenken van de manieren waarop de dichter zijn figuren vorm-
geeft. Bovendien blijkt dat de toestand van schizofrenie vaak gemani-
puleerd wordt, doordat in de teksten zelf letterlijk commentaar
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geleverd wordt op het niet-zijn van hersenschimmen. Met andere
woorden: als waanbeelden ontberen de verspersonages vaak een vorm,
zoals prachtig blijkt uit een passage waarin het lyrisch subject zichzelf
ontmaskert als schim: "Ik kwam een vrouw tegen van J. Bendien, /
lopende in een legende. / Ik ben van dezelfde schemer misschien, /
want zij ging door mij heen zonder op te zien" (452).

Twijfel aan het "van schemer" zijn en het Zijn ("ik ben") versterken
elkaar in hun tegenstrijdigheid. Een bxy,noron  ls retorische figuur
voert de spanning van het vers op. Scheiher--efr-Zijn worden, hoewel zij
in oppositie staan toch met elkaar verbonden. Maar in het niet-zijn
wordt tegelijkertijd het inzicht in de eigen identiteit verstoord. De
aarzeling van de 'ik' of hij van eenzelfde schemerachtigheid is, dus
wellicht zelfre,beelding of inbeelding is, contrasteert in deze strofe met
de (quasi) duidelijke aanwezigheid van de vrouw, die verbonden wordt
aan de concrete naam van een schilder.r Toch wordt ook dit perso-
nage verbeeldt en niet als werkelijk aanwezig beschouwd. "Een vrouw
van J. Bendien" is een onbestaande/bestaande figuur uit het werk van
de schilder: een beeld dat ten hoogste nagemaakt is naar een levend
(in de werkelijkheid aanwezig) model.

Een van de consequenties van het dooreenlopen van subjectiviteit en
alteriteit in Achterbergs gedichten is een vermenging van geslachten.
Een gangbaar uitgangspunt bij interpretatie is dat de 'ik' behoort tot
de mannelijke sekse: het geslacht van de schrijver wordt over het alge-
meen analoog gesteld aan dat van de verteller, tenzij nadrukkelijk
vermeld is dat het om een ander geslacht gaat. Achterbergs lyriek
geeft aanleiding tot deze uitgangspositie in anekdotische gedichten als
'De Verloren Zoon' en 'Moeder II':

Ik zat met moeder aan de haard, zij breide
en ik deed niets dan cigaretten roken.
Ze zei: jongen, je moet niet zoveel roken;
je moet er vanaf morgen mee uitscheiden. (249).

In 'Sexoide' wordt deze voorstelling doorbroken: de 'ik' blijkt man En
vrouw tegelijkertijd. Deze uitdrukking van tweeslachtigheid waarschuwt
de lezer voor automatische gevolgtrekkingen: hij moet de mannelijke
identiteit van de dichterlijke stem niet als definitief of ondubbelzinnig
gegeven beschouwen. Hij moet de spanning in het betoog niet bij voor-

(30) Jacob Bendien (1890-1933). Zie Tasselaar (1985).
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baat neutraliseren in een metaforische lectuur. Ik citeer en lees het
gedicht:

Ik ben een man geworden met twee lijven,

nl. dat van mij en van mijn vrouw.
Als ik het voor het zeggen hebben zou
moesten zij eeuwig bij elkander blijven

en buiten in de nacht de engel dauw;
moest ik het argloos kunnen nederschrijven...
Na enkele diepe schokken doet zich blauw
gelukkig licht bij haar naar binnen drijven.

Sperma en sterren zilveren dooreen.
De hemel valt met vlagen door ons heen,
maar laat mij in mijn beenderen alleen.

Kind dat geboren wordt, ik ken u niet.
Wij zijn elkanders omgekeerd verschiet.
Tussen ons staan twee borsten van graniet.

Een merkwaardig breekpunt doet zich voor in de beginregels van de
tweede strofe van dit sonnet. In de eerste strofe werd in de voorstel-
ling van een hermafrodiet een verlangen naar volledige incorporatie
van de andere sekse duidelijk.31 Ook kwam de ondergeschikte positie
van de 'ik' tot uitdrukking: klaarblijkelijk heeft hij het niet "voor het
zeggen". De hij/zij zou willen dat zijn tweeledige seksualiteit voor
eeuwig zou duren, maar heeft daar geen zeggenschap over.

De tweede strofe sluit aan op de slotregel van de eerste in het
doorlopen van de zin: zij moesten voor eeuwig bij elkander bltjven en
buiten [moest] in de nacht de "engel dauw" [blijven] en argloos moest ik
het kunnen nedenchrijven. De engel dauw (als de engel en de dauw, of
geldt dauw misschien als naam van de engel?) past niet in de seman-
tische context van de eerste strofe. De engel, als een bode of gezant
van God, valt uit de toon bij het eerder voorgestelde hermafroditisme
en leidt een regel in waarin de dichterlijke stem expliciet poeticaal

(31) In Plato's Symposium wordt de hermafrodiet voorgesteld als een soort oermens.
Aristofanes vertelt in deze 'tekst over de liefde' van een vroeger menselijk geslacht
dat bestond uit een vrouwelijk en mannelijk deel. Zeus die zag dat dit geslacht te
machtig werd, sneed het in tweetn, zodat er een afzondertijke man en vrouw ont-
stonden. Sindsdien zoekt ieder mens zijn eigen wederhelft en verlangt hij ernaar
met z'n geliefde samengesmolten te worden tot 66n.
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commentaar levert. Deze regel is verbonden met regel drie van de
eerste strofe: "als ik het voor het zeggen zou hebben ... moest ik het
argloos kunnen nederschrijven: Maar aangezien de 'ik' het niet voor
het zeggen heeft, moet/mag hij "het" niet argeloos schrijven.

Na het nederschrijven in regel zes wordt een pauze ingelast: drie
puntjes markeren het verlangen dat ("het") uit te kunnen drukken wat
niet uitgedrukt mag worden. Deze puntjes vragen aandacht, juist
omdat zij op het eerste gezicht niet van belang lijken. Zij geven als het
ware aan dat de betekenis van het vers hier vervliegt: de lezer moet op
dit punt het spoor wel bijster raken. Hij komt er immers niet achter
wat "het" is.

Probeert de dichter "het" te verbergen in de vreemde regel over de
engel dauw; of is dat wat volgt een poging tot neerschrijven van iets
wat hij nog veel meer vrijuit had willen beschrijven? Het gaat in de
volgende strofen om een bijzondere zelfbevruchting die de herma-
frodiet uitvoert. Zijn twee lichamen komen met elkaar tot een orgas-
tische ervaring: "sperma en sterren zilveren dooreen", en brengen ver-
volgens een kind voort. Een antwoord op deze vragen krijgen we niet.
De betekenis wordt aan het zicht ontnomen door 66n woord ("het")
en drie suggestieve puntjes.

Het niet-kennen van het kind in strofe vier kan gelezen worden als
een zich onttrekken aan verantwoordelijkheid. De 'ik' wil de conse-
quenties van de geslachtsgemeenschap niet op zich nemen en stelt zich
de vrucht van zijn daad voor als tegengesteld perspectief ("omgekeerd
verschiet") - als iets dat zich op afstand van hem zelf bevindt.
"Verschiet" opent hier verschillende connotaties: verspilen, wegschie-
ten, ver-schieten. De borsten van steen zinspelen op strengheid of
onverbiddelijkheid. Is de vrouw in de 'ik' niet meer zo toegankelijk en
verleidelijk nu zij moeder is geworden?

De hermafrodiet die zich in dit vers uitspreekt is man en vrouw
tegelijkertijd, maar laat tenslotte toch een duidelijke voorkeur blijken
voor het mannelijke deel van zijn in tweeBn gesplitst lichaam ("lijven").
Tot halverwege de tweede strofe weet hij deze voorkeur te verhullen,
hoewel hij zich in eerste instantie al vrij nadrukkelijk uitspreekt als "ik
ben een man". Maar tijdens de beschrijving van het orgasme neemt hij
afstand en spreekt hij over "blauw gelukkig licht"32 dat bij "haar" naar

(32) Zickhardt legt, in navolging van Rodenko, de nadruk op de incestueuze moeder-
band die in Achterbergs gedichten te lezen valt. Hij plaatst het woord "blauw" in dit
kader. 'Puur blauw is voor Achterberg de kleur van de erotische affectie. Het
verwijst naar de mariablauwe moedermaagd, de bruid wier lichaam het zijne ooit
opnieuw in zich zal opnemen: (1989;214).



166

binnen gaat. Vervolgens deelt hij expliciet mee dat hij "alleen" is geble-
ven, en wijst hij het kind, dat waarschijnlijk uit de vrouw (of uit het
vrouwelijke deel van hem) geboren wordt af.

De manier waarop de identiteit van Achterbergs personages ver-
strooid raakt, leidt tot een voortdurend opnieuw stellen van de vraag:
wie is wie. Paul de Man signaleerde deze vraagstelling in het fragmen-
tarische en geinterrumpeerde karakter van romantische teksten:

Questions of origin, of direction, and of identity punctuate the text without ever
receiving a clear answer. They always lead back to a new scene of questioning

(...). Whenever this self-redecing scene occurs, the syntax and the imagery of the
poem tie themselves into a knot which arrests the process of understanding.

(1984;97-98).

De meeste Achterberg-lezers signaleren deze vraag wel als vraag, maar
trachten haar direct op te lossen in een antwoord. Door de 'u' gelijk te
stellen aan een ideale gestorven geliefde wordt de heterogeniteit van
identiteit die in de teksten is ingeschreven echter uitgewist.

Paul Claes wees er met betrekking tot een gedicht van Hans
Faverey op dat een constructieve lezing niet werkt bij het lezen van
bepaalde verzen, waarin door fragmentarisme de gewone werkelijk-
heidservaring wordt geproblematiseerd, waarin "de identiteit wordt
omspeeld door alteriteit".33 In dat geval ziet Claes meer heil in een
deconstructieve lectuur die niet streeft naar een "verhaal", maar die de
fragmenten als zodanig weergeeft. Claes beperkt zich in zijn betoog tot
66n gedicht van Faverey, maar het deconstrueren is op meerdere van
diens verzen van toepassing aangezien Faverey herhaaldelijk schrijft
over een omdraaien der dingen die daardoor het tegengestelde gaan
betekenen. Het resultaat is de accentuering van twijfel en onzekerheid
in deze poezie en een uiteindelijk bereiken van "het verdwijnpunt".
Hierop wees Goedegebuure, die, zonder dat hij daarbij een verband

legde met deconstructie, in feite de paradox van een deconstructieve
lectuur onder woorden bracht:

Het gedicht is dus letterlijk een momentopname van iets dat er even is en dan
weer verdwijnt. Opname en aanwezigheid vallen samen. Het paradoxale is dat
de aanwezigheid verwijst naar iets dat met de voltrekking van de lectuur
gedoemd is te verdwijnen: (1987b;155).

In de poezie van Achterberg is, net als in die van Faverey, sprake van

(33) Claes (1987;99).
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disseminatie van betekenis door het aantasten van de identiteit van de
personages. Het gelijkstellen van de 'u' en vrouw met een abstracte ge-liefde wordt gesuggereerd, maar tevens verworpen bij een gelijktijdige
voorstelling van de vrouw als begeerd object. De lezer krijgt geen ge-legenheid het verhaal dat de poezie zou vertellen te reconstrueren. De
romantisch-idealistische voorstelling van het individu als eenheid wordt
ontwricht.

Het tweede niveau waarop Achterbergs gedichten disjuncties tonen die
een coherente constructie van betekenis verhinderen, is, zoals ik aan
het begin van deze paragraaf schreef, het retorische niveau. Met de
constatering dat de dramatische compositie die zich voordoet opge-bouwd is uit drie verschillende functies van dichterlijke spreker, aan-gesprokene en besprokene wordt een complex netwerk van talige con-
structies geopend.

Op het eerste gezicht tekent zich, zoals d'Oliveira (1974) stelde,
een duidelijke ik/gij structuur a£ In de meeste gedichten is sprake van
een ik-figuur, die de functie van sprekend subject op zich neemt en
zich richt tot een ander. Dit object is niet handelend aanwezig, maar
wordt toegesproken. In deze poetische constructie wordt de retorische
figuur van apostrofe zichtbaar. Door diverse literatuurcritici wordt deze
figuur beschouwd als paradigma van modernistische lyriek.34 Kenmer-
kend is dat de lyrische stem een ander evoceert. Dubbelzinnig is daar-bij dat dit aanspreken tegelijkertijd direct en indirect is, omdat de ge-
adresseerde wel genoemd wordt, maar feitelijk niet bestaat in de
poetische werkelijkheid.

Johnson schetste in dit verband het verhelderende beeld van een
soort buikspreken van het dichterlijk subject. Zonder dat dat duidelijkwaarneembaar is spreekt de lyrische stem voor de ander: "Apostropheis a form of ventriloquism through which the speaker throws voice, life
and human form into the addressee, turning its silence into mute res-
ponsiveness.".35 De Man (1984;239-262) wees erop dat het lyrische
aanspreken samenhangt met de figuur van antropomo®me, die opge-vat kan worden als een tot leven brengen (menselijk maken) van een
afwezigheid.

Achterberg maakt dit aanspreken, als het menselijk maken of ont-
werpen van de ander, expliciet in het gedicht 'Vervulling', waarin de
dichterlijke 'ik' zijn woorden in de mond van de aangesprokene legt:

(34) Zie bijvoorbeeld Culler (198lb;135-154) en De Man (1984;239-262).
(35) Johnson (1987;185).



168

"Regent het. Ja het regent. Goede nacht. / Laten we nu gaan slapen,
zeg je zacht." (573). De woorden zijn niet echt van de ander afkomstig,
maar van de lyrische stem zelf. Hij benadrukt dit door in de slotregel
te zeggen: "Alles wat antwoord is gaat van mij uit". Hij stelt zich op als
degene die het vers domineert en de ander als personage tot leven
brengt.

Deze figuur van apostroferen gepaard gaand met antropomorfisme
wordt echter ook gemanipuleerd. In sommige passages spreekt de aan-
gesprokene namelijk niet bij monde van de dichterlijke stem, maar
spreekt zij zelfstandig woorden uit, die geaccentueerd worden door
aanhalingstekens:

'Om Godswil laat mij niet meer los;
mijn benen zijn geknakt',
fluister je aan mijn borst. (474)

'Ik heb op je gewacht', zei je aandoenlijk,
en kuste mij de dood van het gezicht.(493).

Beide fragmenten zijn afkomstig uit "aanspreekgedichten" (wat blijkt
uit woorden als: 7e", "ons"), waarin we als lezer ineens verrast worden
door de directe woorden van de tegenspeler van de 'ik'. Het zijn de
woorden van een autonoom personage dat actief handelt in de
poatische context. De retorische figuur van antropomorfisme wordt
ondermijnd: de dichterlijke stem ontwerpt de ander niet, maar zij B er.
Zij blijkt zelfstandig te functioneren los van de lyrische stem die haar
leek te evoceren. Zij is niet aanwezig als mystieke muze, maar als
levende vrouw die zich in het eerste fragment opstelt als afhankelijke
slaperige pop, maar die in het gedicht waaruit het tweede fragment
afkomstig is, de rol speelt van liefhebbende echtgenote die 's avonds
heeft zitten wachten op de thuiskomst van haar man.36

(36) Niet alle in een gedicht direct weergegeven woorden vormen een kritiek op de
dichterlijke functie. Ter confrontatie met bovenstaande fragmenten kan een vers uit
de bundel Hoonte gepresenteerd worden, dat geen aanspreekgedicht is, maar waarin
wel een direct spreken van een aanwezig personage aan de orde is. Het gaat om de
dood (in de personificatie van een naakte of armzalige man) die de 'ik' toespreekt.
Klaarblijkelijk bevindt de 'ik' zich in slaaptoestand getuige de titel van het vcrs: 'De
slaper en de dood'. De woorden van de sprekende dood worden met aanhalings-
tekens omsloten. Toch blijft het voor de lezer duidelijk dat het de lyrische stem is,
die deze woorden ontwerpt. De dood is geen zelfstandig persoon maar een gefin-

geerde figuur.
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In de verzen van Achterberg worden, zoals we hebben gezien, perso-
nages gepresenteerd die niet aan een geunificeerde voorstelling ver-bonden kunnen worden. 'Ik' en 'u', 'vrouw' of 'zij' zijn namen voor
lyrische subjecten die ontworpen worden in de tekst en daarbinnen
geen beslisbare identiteit of vaste functie hebben.

Deze complexiteit wordt aan de orde gesteld in een poeticalereflectie binnen het vers. Het dichterlijk spreken benoemt personagesen in de poetische context wordt op dit benoemen van de anderen en
zichzelf (met 'ik') commentaar geleverd. De functie van de dichter en
het proces van het dichten worden in elkaar verweven.

In vele verzen verbindt een lyrische stem zich expliciet aan het
voortbrengen van poezie: "Gedicht, ik moet u baren in 't bestek / van
werken, eten, slapen en ontwaken." (687). De dichter neemt hier
vrouwelijke eigenschappen aan en apostrofeert het gedicht. Dit is eendubbelzinnige handeling: in de tekst wordt de tekst zelf toegesproken.
De zich als vrouwelijk presenterende dichter animeert het vers: biedt
het de mogelijkheid tot antwoorden aan.

Schrijven wordt in bovenstaand fragment voorgesteld als een con-crete bezigheid behorend tot het dagelijkse ritueel van handelen. In
andere gedichten daarentegen is de toon dwingender en benadrukt het
lyrisch subject zijn noodzakelijke aanwezigheid in verband met het
voortbrengen van de woorden. Dit is leesbaar in 'Woorden, ontwaak',
een gedicht uit de bundel Eiland der ziet.

Nu ik zo zuiver thuis ben met mijzelf
zie ik de bodem van mijn zelfbesef.
Tijd en vertrek verdwijnen in
een ongevormd begin.
Woorden, ontwaak, ik ben uw naam,
ik ben uw enige bestaan.
Ik zie mij ongeboren aan.
0 kern, hoe ben ik u nabij,
alleen de dood is tussen u en mij. (91).

In eerste instantie lijkt het erop dat hier een conventioneel poetischbeeld wordt gepresenteerd: de dichter (als empirisch 'ik') bevestigt in
de benoeming van zichzelf als lyrisch 'ik' dat hij heer en meester is
over zijn werk. Hij suggereert dat een organische kern van zijn dichter-
schap in hem zelf besloten ligt. Zelfinzicht leidt tot het besef dat de
woorden bestaan dankzij hem.

Maar dit beeld wordt aangetast door het feit dat via het aanspre-ken van de woorden een opvallende mate van zelfstandigheid van de
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poetische tekst wordt gesuggereerd. Het betreft hier opnieuw de reto-
rische figuur prosopopeia: de "Woorden" worden als persoon verbeeld.

Zij raken daarmee in zekere zin los van het dichterschap als meester-
schap, want hebben een meer autonome status.37 Tegelijkertijd wordt

hun gebondenheid weer bevestigd in de ontkenning van elk individueel
bestaan buiten het lyrisch subject om. De woorden blijven dus tege-

lijkertijd afhankelijk van de 'ik'.
Het scheppende vermogen van deze 'ik' wordt benadrukt in de

regel waarin hij zichzelf ongeboren aanziet. Hij is klaarblijkelijk in
staat zichzelf zodanig te doorgronden - "zie ik de bodem van mijn
zelfbesef", zegt hij in de tweede regel -, dat hij ook het nog niet vorm

gekregen "begin", de ongeboren staat, begrijpt en vervolgens daar het
ontwaken van de woorden situeert. Hij kan zichzelf van buitenaf bekij-
ken, zelfs in de vorm waarin hij er nog niet was. Dit levert een niet
voor te stellen beeld op. Er opent zich een mise en abyme waarin

schrijver en geschrevene in elkaar overgaan. Dat het begin, dat ook
aangeduid wordt als "de kern", weliswaar nabij, maar niet bereikbaar
is, wordt duidelijk uit het feit dat de paradox van het niet geborsn-zijn
- er niet zijn - en het zichzelf aankijken onoplosbaar is. Een eerbegin
waarin dichterschap en ontwaken van de woorden samenkomen, wordt
in deze paradox uitgesteld. Het beeld van de dood (die pas na geboor-
te en leven intreedt) dat zich tussen de oorsprong (de "kern") en de
'ik' ophoudt, bevestigt deze gedachte.

Ten aanzien van het schrijfproces worden in Achterbergs oeuvre
steeds verschillende en ambivalente posities gemarkeerd. Zo draagt
het lyrisch subject de tekst soms expliciet op aan een aangesprokene
en accentueert het dat de dichterlijke activiteit in dienst staat van deze

persoon als object: als aangesprokene die ook het besprokene is:

ik smeed het woord
dat naar u heet,
en ik besta
bij de gena
van deze blinde bezigheid. (122).

In het voorgaande schreef ik dat het vaak twijfelachtig is wie de aange-
sprokene is, net zoals er geen zekerheid is te verkrijgen omtrent de
identiteit van de 'ik'. In dit versfragment lijkt in eerste instantie een

(34 Dit loskomen van het gedicht van het empirische 'ik' van de dichter is nooit volle-

dig definitief. De pure zuiverheid van modernistische tyriek is uiteindelijk een meta-
foor, omdat het gedicht zonder Achterberg nooit bestaan zou hebben.
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traditioneel beeld gepresenteerd te worden dat geen enkele twijfel
oproept: de aangesprokene is inspiratiebron van de dichterlijke sprekeren wordt geevoceerd als muze. Het schrijven bewerkstelligt de anima-
tie van een 'u' die voor het bestaan van het lyrisch subject zelf van fun-damenteel belang is.

Door dit schrijven als 'smeden', dat wil zeggen als vakmatige bezig-
heid, voor te stellen veroorzaakt de dichter echter een botsing met het
mysterieuze inspiratieve karakter dat door "blinde" wordt gesugge-
reerd. Smeden als vakmanschap en blinde (intuitieve) handeling ver-houden zich als antithesen ten opzichte van elkaar. Het bewust con-
strueren van het vers en het blind neerschrijven van het vers gaan
tegen elkaar in.

Het is geen vaststaand gegeven dat het de 'ik' is die de woorden
ontwerpt en schrijft, want in sommige verzen is het een 'u' die schrijft.
Dit is te lezen in het eerste gedicht 'Vrouw'. Het lyrisch subject onder-
scheidt zich van een aangesproken object, dat ook subject van een
eigen schrijven (in de vorm van een "lied") is. De lezer wordt in deze
verwarrende voorstelling aangespoord tot een doordenking van de
positie van het schrijvend subject. In andere teksten is het uberhaupt
niet duidelijk wie er schrijft: "Krijtletters, door een vreemde hand
geschreven, / bestemmen u van buiten koud en klaar / voor deze plek,
waar gij werd zoekgemaakt." (622).

Verschillende personages worden dus verbonden aan de handelingvan het schrijven die binnen het vers becommentarieerd wordt. Hier-
mee markeren de teksten de vraag naar de identiteit van de dichter-
lijke stem: wie spreektl Pogingen om deze vraag te beantwoorden
moeten steeds opnieuw in gang gezet worden: er is in de poetischeruimte een veelheid van stemmen te horen. Het schrijvend subject
verbergt zich achter verschillende maskers.

De pluraliteit van de schrijvende instantie hangt samen met het feit
dat er een complexe vermenging te lezen is van subject en object van
het schrijven. De sprekende instantie en de aangesprokene of het
besprokene raken in elkaar verstrengeld. Soms is er niet alleen sprakevan een schrijvend subject, maar wordt ook de poezie, volgens de
lyrische conventies object bij dit subject, op haar beurt voorgesteld als
zelfstandig functionerend (zichzelf schrijvend) subject. Dit is bijvoor-beeld te lezen in 'Instrument':

Dien nacht stonden machines in het donker:
woorden werkten nooit ontgonnen taal,
en beelden blociden magistraal
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op uit het suizelend ontvonken
van heel het neergelegde materiaal
der ziel, alles wat ging verloren:
haar naam, haar lichaam uitverkoren,
een kind, nog voor het was geboren,
verneveld, het werd allemaal
lied - ik bleef grondeloos en licht
liggen tegen het morgenlicht. (223).

In de beginregels van dit gedicht wordt de suggestie gewekt dat de
woorden zelf werken als machines. Uit het mechanische materiaal
wordt een lied gemaakt dat de identiteit van een vrouw (haar naam),
haar lichaam en haar ongeboren kind bezingt. Of de machines in gang
zijn gezet of zelf aan de gang zijn geraakt is onbeslisbaar. De ver-

vreemding op dit punt wordt versterkt doordat het verbum 'werken'
transitief wordt gebruikt.

De lichtheid van het lyrisch subject contrasteert met de te asso-
cieren zwaarte van machines die in het donker staan. Dit subject is
grondeloos: zweeft los van de grond en is zonder rechtvaardiging.
Opnieuw tekent zich een mise en abyme af. Het vers beschrijft een lied
dat door de machinale woorden wordt ontworpen en waarin een vrouw
wordt bezongen. De vrouw geeft aanleiding tot het lied dat op zijn
beurt aanleiding geeft tot dit gedicht. De tekst ontwerpt personages
die aanleiding geven tot de tekst. De distinctie object/subject vervalt in
dit vers.

De Man sprak over een bijzondere vorm van chiasme in de poezie
van Rilke - een vorm die ook bij Achterberg te lezen is. Eigenschap-

pen van subject en object (agens en instrumentarium) lopen dooreen.

Schrijver en geschrevene ondermijnen elkaar. De dichterlijke stem
bestaat alleen in het gedicht dat hij zelf ontwerpt. Een spiegelstructuur
wordt zichtbaar: binnen en buiten het vers reflecteren zich in elkaar. In
een aantal gedichten wordt deze subject/object vermenging letterlijk
aan de orde gesteld: "Ik sta hier te vergaan, terwijl de wegen / voor-
bijschieten tegen mijn voeten" (740). Niet de weg ligt stil, maar de
voetganger staat stil en de weg snelt onder zijn voeten voort. Er zijn
meer bijzondere vormen van een dergelijke i,p,ersie te vinden, zoals
bijvoorbeeld de omkering waarbij tegenstrijdige-acties tegelijkertijd
ondernomen worden: "Ik ben naar u op weg, van u vandaan" (751), of
"Uiteindelijk zijn wij bijeen (...) kom ik u tegen en verdwijn om u weer

in te halen" (732).
De spiegelstructuur is te herkennen in de beschrijving van de posi-

ties van spreker en aangesprokene. Tekst en personages die daar bin-
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nen benoemd worden, zijn enerzijds te beschouwen als afzonderlijke
grootheden, maar worden tegelijkertijd ook in elkaar opgenomen. Dit
wordt expliciet uitgewerkt in het bekende kwatrijn:

Jacht op de vonk der verzen en een vrouw:
eenzelfde wezen, dat, de horizonnen trouw,
ontwijkt, ontwijkt... o nachten van genade,
waar ik het eeuwig wild in d'ogen schouw. (241),

en ook in de slotstrofe van 'Euclides': "Nochtans moet gij binnen de
perken blijven / van het gedicht dat u verdisconteert / in al het wit dat
ieder woord omsluit" (726). Deze gelijkstelling van vrouw (besprokene
of aangesprokene) en vers wordt elders indirecter gepresenteerd als de
vrouw wordt voorgesteld als recipient van het lied, zonder dat er een
concrete overdracht heeft plaatsgevonden:

het lied dat van haar lichaam is,
het lied waarvan haar lichaam is
de onbevlekte ontvangenis (90).

Het lichaam van de vrouw is op mystiek-religieuze wijze, zonder toe-
doen van een ander, zwanger geworden van het gedicht. In een andere
tekst wordt deze handeling juist weer omgekeerd. Hier valt te lezen
dat het lichaam van de vrouw in het gedicht wordt geincorporeerd. Devrouw ontstaat in het vers en is een gevotg van een schrijven dat door
een 'ik' wordt geproduceerd: "Een lichaam door geen lied te deren, /
heeft zich ontvouwen in mijn zingen. / (...) / Ik moet haar weer op-nieuw formeren" (320).

De causaliteitsrelatie poezie versus ik/u/vrouw wordt vervreemd,
want zij blijkt omkeerbaar. Het lyrisch subject, met welk masker zich
dat ook presenteert, stelt zich voor als dichter, maar ontkent deze
handeling door de autonomie van de woorden te benadrukken. De
poezie gaat haar eigen gang. Personages als 'u' en 'vrouw' worden in
het gedicht gecomponeerd, maar blijken ook mee te werken aan de
produktie van het gedicht. We worden in deze lyriek bij voortduring
geconfronteerd met een ingewikkelde paradox. Het ontwerpen vanpoezie wordt becommentarieerd in de poetische tekst zelf, waarbij er
zich vaak een omkering blijkt voor te doen van het binnen en buiten
de tekst. De poezie wordt geinspireerd door een alteriteit van buiten-
af, die zich op hetzelfde moment in de tekst zelf blijkt te bevinden.
Het beginpunt (de oorsprong) van het schrijven wordt de lezer telkens
onthouden. We krijgen geen definitieve voorstelling van het schrijvend
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subject/object. Wat overblijft is de taal die zelfstandig opereert.
Achterbergs poazie toont de geldigheid van het "il n'y a pas de hors-
texte". De poezie spreekt over de tekstualiteit van de werkelijkheid
door haar eigen oorsprong (wie schreef het verip) ter discussie te  stel-
len.

In het op losse schroeven raken van dichotomie van het buiten/
binnen van de tekst wordt de referentiele functie overbodig. De taal
verwijst naar zichzelf. Consequentie van deze zelfreflectiviteit van
poEzie is dat taal de grenzen van betekenis nadert. Hierover schreef
Rodenko (1974;125-137) een verhelderend essay. Hij karakteriseerde
poezie die haar betekenisgrens raakt als "poezie van het echec". Frap-
pant is dat hij ter verduidelijking het beeld introduceerde van "poezie
van het vlies", als illustratief voor een zich bevinden op de grens van
noem- en onnoembaarheid. Dit vlies van Rodenko is analoog aan het
hymen van Derrida, in die zin dat een tekst voorgesteld wordt als een
afbeelding van zeggen en niet meer kunnen zeggen; betekenis als be-
slisbaar en onbeslisbaar; de lezer als zich bevindend binnen en buiten
de tekst.

In het zwaarmoedige 'Indicht' tenslotte worden we nadrukkelijk
geconfronteerd met dit proces van het bereiken van taal van de grens
van betekenis:

Er is geen wederkeer uit dit gedicht,
omdat een lichaam op de bodem ligt,
waaruit geen droom zich meer opricht.

Woord, tegen zichzelf gericht,
achter gesloten aangezicht.

Inteelt van zinnen en de vrucht
in zijn beginsel omgebracht.

0 strophen zonder nageslacht.

Het stoffelijk overschot dat op de bodem van het vers ligt veroorzaakt
de dood van het vers zelf. De inteelt tussen onderwerp van dichten en
het gedicht als zodanig leidt onvermijdelijk tot sterven - tot strofen die
niet levensvatbaar zijn. Het gedicht heeft een incest-relatie met het
onderwerp van het schrijven. Het bevrucht zijn eigen bloed. Toch
levert deze constatering van een eindpunt waarop een dergelijk onver-

mogen en onvruchtbaarheid vastgesteld worden een gedicht op - waar-
mee het gezegde in feite wordt omgekeerd tot het tegendeel. Het
schrijven over het niet (meer) kunnen schrijven biedt zelf een schrijven
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aan: het eindpunt wordt beginpunt van een herhaling van de hande-
ling.38

12. Een lectuur van Eiland der ziel via Van Eyck
In The National Galle,y in Londen hangt een vroeg-renaissance schil-
derij van Jan van Eyck (Wedding portrait 1434), waarop een jong echt-
paar staat afgebeeld. Zij bevinden zich in de echtelijke slaapkamer. De
man, lid van de beroemde Arnolfini-familie, heeft een donkere met
bont afgezette mantel aan en staat met zijn rug naar het raam. Hijdraagt een hoge hoed en domineert het tafereel. De vrouw draagt
kleurige kleding waarop het licht dat van buiten komt valt. Zij legt
haar hand in de zijne en tilt met de andere de sleep van haar groene
jurk op. Beiden hebben hun Slofies uitgedaan; ze liggen wat rommelig
op de vloer; die van hem op de voorgrond van het tafereel, die van
haar half weggeschoven onder een sofa.39 Hoewel man en vrouw ver-
der nog geheel gekleed zijn, lijkt deze handeling de aanzet tot ontkle-
den en het betreden van het grote rode bed dat uitnodigend naast hen
staat.

Midden op het schilderij, hangend aan de muur die tussen beide
personages zichtbaar wordt, is een ronde spiegel afgebeeld en in deze
spiegel zijn twee figuren te zien: de schilder die de gelieven portret-
teert en wiens naam boven de spiegel op de muur is gekrast:
Uohannes de eyck fuit hic", en een toeschouwer die het tafereel van
achter diens rug bekijkt. De spiegel werkt als mise en abynze, want hij
weerkaatst het perspectief van de toeschouwer. De extrinsieke posities
van de kijker/interpretator van het tafereel 8n van het schilderij
worden opgenomen in dit punt midden in het schilderij. Deze mise en
abyme is een erotische retorische figuur; de steeds nauwer wordende
diepte die in de ronde spiegel geopend wordt, versterkt de sensuele

(38) Achterberg heeft deze beweging in vele van zijn verzen getracht onder woorden te
brengen. Zie bijvoorbeeld: 'Contrapunt': "Begin en eind worden dezelfde steen";'Winnetou': 'Opnieuw begint het zoeken naar het spoor"; 'Ganzebord': "Wanneer ik
u passeer moet ik opnieuw beginnen".

(39) In Restitutions, het laatste deel van La vtn'tt en peintwe schrijft Derrida over de
correspondentie tussen Heidegger en Meyer Shapiro met betrekking tot de vraag
naar de waarheid van Van Goghs schilderij van de boerenschoenen. In dit betoog
schrijft Derrida ook kort over deze schoenen op het schilderij van Van Eyck en
vraagt hij zich af: "Sont-elles alors, ces chaussures, exclues de l'espace sacrt, ou
surinvesties au contraire dans la peinture par cette sacralisation de l'hymen? ou les
deux A fois, selon la double fonction d'un phannakon (.4 (1978;399).
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suggesties van het bed en de terzijde geschoven sloffen. Deze zinspe-
ling op erotiek botst echter met de stramme houding en strakke ge-
laatsuitdrukking van man en vrouw. De scbne wekt de indruk dat ach-
ter het masker van beheersing een verlangen naar het seksuele ope-
ningsspel van het huwelijk schuilgaat.

Het is dit schilderij dat mij aanzette tot een herlezing van
Achterbergs bundel Eiland der ziet, omdat ik in deze gedichten eenzelf-
de spanning vermoedde van sensualiteit en vormelijkheid. De lezer/
toeschouwer blijft op afstand, maar bevindt zich ook in spiegelbeeld in
de tekst, en wordt net als de voyeuristische schilder aangespoord tot
het zien van iets dat aan de oppervlakte niet zichtbaar leek. Van
Arnolfini naar Achterberg is een kleine stap.

De herlezing kan beginnen met 'Zomeravond', een vers waarin naast
een aangesproken zuster ook nog een andere vrouw, of misschien gaat
het wel om twee vrouwen, optreedt. Ik citeer het in z'n geheel.

Dien doden zomeravond aan het raam,
zuster, met u en met het leed te saam;
dat geen gestalte meer had en geen naam.

Maar mee familie werd en zich ontspon
in 't donkere relaas, waarvan de bron
bij die andere, verre vrouw begon.

Was zij niet zelve in het huis aanwezig
en tussen onze moede woorden bezig
als balsem, dat het niet meer wonden kon?

Ik ben gegaan met een te laten vrede;
achtergelaten in de nacht,
bij een vrouw, die niet mijn vrouw kan wezen,
al wat ik van een lichaam heb verwacht.

'Zomeravond' schept verwarring over de identiteiten van de aange-
sproken zuster ('u'), van een "andere verre vrouw" en van de "vrouw,
die niet mijn vrouw kan wezen". Er is dus sprake van tenminste twee,
maar wellicht zelfs drie vrouwen. (Zoals er op het schilderij op het
eerste gezicht twee, maar bij herlezing tenminste vier personages aan-
wezig blijken te zijn.) Bovendien treedt er nog iets of iemand op,
namelijk "leed zonder gestalte of naam". Een leed dat kennelijk niet in
beeld of onder woorden te brengen is, maar dat toch voorgesteld wordt
als aanwezig: te samen met 'u' en 'ik'. Dit leed is antropomorfisch,
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maar ontkent deze retorische figuur tegelijkertijd in de ontbering van
een gestalte. Achterberg markeert hier opnieuw de poetische paradox.
Hij schrijft over het leed dat geen naam of vorm heeft, maar dat door
het te beschrijven toch benoemd is ofwel vorm krijgt. Dat wat beschre-
ven wordt als non-presentie, is door het benoemen toch aanwezig in de
context van het vers.

In de tweede strofe wordt geschreven over het leed dat "mee
familie werd" en dat afkomstig is van die andere vrouw (vrouw 1). De
familieband die ten aanzien van het leed wordt gesuggereerd is on-

doorgrondelijk. Bovendien is het onzeker of deze "andere vrouw" wer-
kelijk bestaat of niet. Zij wordt in de derde strofe voorgesteld als
troost: als de verzachting van de woorden die tussen de zuster en de
'ik' (die pas in de vierde strofe expliciet aanwezig wordt gesteld) ge-
sproken worden.

De eerste drie strofen zijn te situeren op een plaats aan het raam
tijdens een dode zomeravond - een doodstille avond, of een avond

waarop aan de dood gedacht wordt. In de laatste strofe lijkt er sprake
te zijn van een handeling: de 'ik' gaat nadat de avond is overgegaan in
de nacht. Drie uiteenlopende betekeniscomposities, die samenhangen
met een wisseling van de object/subject verdeling van de slotregels,
lopen door elkaar heen.

Op de eerste plaats kan het gaan van de 'ik' opgevat worden als
een vertrekken: de 'ik' gaat weg nadat de avond is overgegaan in de
nacht en hij achtergelaten & bij "een vrouw die niet mijn vrouw kan
wezen" (vrouw 2). Het vertrekken van de 'ik' vindt plaats aan het einde
van de avond, waarop hij in gezelschap van zijn zuster aan het raam
heeft gezeten. Het "ik ben gegaan" en het "[ik ben] achtergelaten" zijn
bij letterlijke lezing elkaar tegenwerkende handelingen, omdat zij dui-
den op (actieve) beweging en (passieve) stilstand. Een dergelijke com-
binatie van tegenstrijdigheid troffen we ook al eerder aan in het werk
van Achterberg (vgl. "ik ben naar u op weg/ ik ga van u vandaan") en
werd door De Man gemarkeerd als typerend voor modernistische ly-
riek (in het bijzonder die van Rilke). Deze tegenstrijdigheid voert de
spanning van het gedicht op, zoals in het schilderij de stramheid van
het echtpaar in contrast staat tot het verlangen dat de toeschouwer
vermoedt. Deze tegenstelling sluit aan op de concrete voorstelling van
het rode bed tegen de donkere muur aan de ene zijde van de kamer
en het raam dat een weids uitzicht belooft aan de andere kant.

"De vrouw die niet mijn vrouw kan wezen" is in deze betekenis-

compositie wellicht het droombeeld van een vrouw, dat de 'ik' op zijn
weg vergezelt, maar in werkelijkheid niet bestaat. De 'ik' als vertrek-
kend subject draagt het beeld van deze vrouw die geen werkelijkheid
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kan worden met zich mee. Wie hem achtergelaten heeft is niet duide-
lijk.

In een andere betekenisvoorstel van deze laatste strofe van dit
formeel afwijkende (dertien regelige) sonnet, wordt het vertrekken van
de 'ik' losgemaakt van het achterlaten in de volgende regel. De punt-komma aan het einde van regel 10 wordt als meer strikte scheiding
geaccentueerd. De "ik' is vertrokken en heeft "bij de vrouw die niet
mijn vrouw kan wezen" iets achtergelaten ('ik' is subject bij achter-
laten): namelijk "al wat ik van een lichaam heb verwacht". In dat wat
hij hoopte, dat wat hij verwachtte, is hij klaarblijkelijk teleurgesteld endaarom heeft hij de benen genomen.

In een derde compositie van betekenis van deze strofe krijgt het
"gegaan zijn" de figuurlijke betekenis van: door het leven gaan. Degedachte dat het hier een handeling betreft die volgt op het tafereel
aan het venster, wordt ontkend. Aangenomen wordt daarentegen dat
het gaat om daden die aan de zomeravond voorafgingen. Strofe vier
speelt zich niet af na het tafereel aan het raam, maar wekt de sugges-
tie van gelijktijdigheid: in de woorden die de 'ik' met zijn zuster uit-
wisselt ("het donkere relaas") wordt dit door het leven gaan van de 'ik'herdacht. Ook hier is de 'ik' net als in de eerste leesvariant object bijhet achterlaten.

Drie vragen dringen zich vervolgens op: wat heeft het leed veroor-
zaakt dat zich tussen de zuster en de 'ik' bevindt. Wie is de verre
vrouw (vrouw 1) die troostend in het huis aanwezig zou kunnen zijn en
bij wie "het" allemaal begon. En wie is de vrouw (vrouw 2) die niet inbezit genomen kan worden?

De eerste en derde vraag zijn te beantwoorden als aan "het
lichaam" waarvan in de slotregel sprake is nadruk wordt gegeven: er iseen lichamelijke belemmering van de omgang met (het bezitten van)de vrouw uit de laatste strofe. Een erotische connotatie is leesbaar:
lichamelijke liefde met deze vrouw is onmogelijk. De vrouw kan niet
de vrouw van de 'ik' wezen, kan hem niet haar vrouwelijkheid laten
zien. Deze onmogelijkheid is door te voeren naar de band tussen zus-
ter en broer: een incestueuze omgang wordt volgens de morele con-
venties onacceptabel geacht en daarom spreekt de 'ik' over een vrouw
die hij niet tot zich kan nemen. Deze vrouw is niet een droombeeld,maar zijn zuster in vlees en bloed. Zuster en vrouw 2 vallen in dit
geval dus samen.

Intertekstueel aanknopingspunt voor deze lectuur is het gedicht 'Inuw bloed' dat eveneens is gepubliceerd in Eihmd der ziel, waarin gelief-den voorgesteld worden als zusters:
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In uw bloed moet nog het weten stromen,
dat het goed had kunnen zijn, zoals het is begonnen;
dat het nog goed kan worden onder vier ogen,
tussen vier handen en twee monden,
met de lichamen, waar het niet mee is gelogen,
dat ze als zusters lagen in elkanders armen,
(...) (78).

"Handen" die lichamen kunnen strelen, "ogen" die verleiden en "mon-
den" die elkaar kussen roepen een erotisch tafereel op. De benoeming
van de gelieven als zusters wijst op een lesbische of incestueuze relatie,
maar kan ook verbonden worden aan de connotatie 'onschuld'. Het
seksuele spel wordt gemaskeerd in de suggestie dat het zusters betrof
die tegen elkaar aan liggen.

De tweede vraag die open bleef naar aanleiding van 'Zomeravond'
was die naar de identiteit van de "andere verre vrouw" uit de tweede
strofe, waarvan de aanwezigheid twijfelachtig was. Het "donkere relaas"
in de zin van woorden van begeerte en verdrongen verlangens, die
tussen de 'ik' en zijn zuster gezegd worden begon bij deze vrouw. Het
leed dat mee familie werd, en de bij de andere vrouw ontsproten bron
van het gesprek tussen 'ik' en 'u' bieden suggesties voor een lectuur
waarin deze andere vrouw wordt opgevat als de moeder. Moeder zou
in het huis aanwezig kunnen zijn in letterlijke of figuurlijke zin als het
zou gaan om het ouderlijk huis waarin haar sfeer/geest nog voelbaar is
voor haar kinderen. De moeder die haar kinderen tot troost is en die
de oorsprong is van de bloedband tussen broer en zus.40 De moeder
die beide kinderen heeft voortgebracht is bron van de liefde, maar ook
oorzaak van de onmogelijkheid van een lichamelijke bevestiging van
die liefde. Zodra we de zuster de functie van begeerde geliefde toe-
kennen, wordt de rol van de andere vrouw (vrouw 1) als moeder van
'ik' en 'u' ambivalent: zij is tot troost, maar zij is ook de verstorende
factor in de verlangde seksuele omgang van 'ik' met zijn zuster.41 De

(40) Hazeu plaatst in zijn biografie van Achterberg dit gedicht in het kader van de
poging van Achterbergs zuster Ger een breuk tussen Gerrit en zijn verloofde Bep
van Zalingen te herstellen. De vreemdheid van de 'andere verre vrouw' wordt
daarmee geneutraliseerd.

(41) Er kan een intertekstueel spoor gesignaleerd worden tussen 'Zomeravond' en het
gedicht 'De blanke tuin' van Marsman. In dat vers is eveneens een aangesproken
vrouw aanwezig die weliswaar niet als zuster, maar als moeder en tegelijkertijd als
geliefde te lezen is. Het "donkere relaas" uit Achterbergs tekst kan gekoppeld
worden aan het "scheemrend woord van erbarmend zwijgen" dat tot samenspraak
wordt. Ik citeer de eerste strofe van Marsmans vers:
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moeder is de bespiedster die, zich letterlijk in het middelpunt bevin-
dend, constant meekijkt en alles in de gaten houdt.

Ook 'Geluk' dat een vrouw beschrijft die ervoor kiest zich over te
geven aan een taboe, aan zintuigelijke verleiding, is te lezen als een
tekst over incest: "De wijlen dat zij het verkoos / zich prijs te geven
aan het boos / opzet der zinnen, / om te winnen: / een kind (...) lag ik
bij haar om te beminnen / dit zoete streven, dat van binnen / verbon-
den sluiten tegen een, / die met ons twee tesamen scheen / in denbeginne" (106). Het kind komt voort uit twee die bij voorbaat al 66n
waren.

In andere verzen echter, wordt dit beeld van een zus als minnares
doorbroken.42 Benadrukt moet dan ook worden dat de duiding van de
'u' als begeerde zuster niet opgaat voor alle gedichten uit deze bundel.
Er zijn in deze poezie verschillende betekenissporen waarneembaar,
die elkaar steeds kruisen en ontlopen.

Erotische spanning is in veel verzen uit Eiland der ziel te lezen. In 'De
bruid zingt' bijvoorbeeld spreekt een bruid haar minnaar, die in haar is
binnen gedrongen ("mijn beminde, die ik zich in mijn lichaam voel
bevinden") toe en beschrijft hem haar orgastische ervaring:

Dien avond, vrouw,
nestelend in uw schoot,
als uw beminde eerstgeboren zoon,
werden de laatste woorden van de monoloog
mijns levens door 't scheemrend woord
van uw erbarmend zwijgen
snikkend en stamelend
tot samenspraak.

Ook hier is sprake van een dubbelzinnige incestueuze liefde en van een ogenblik
waarop een mysterieus motief zich mengt met de 'banale' seksuele begeerte. Hetnestelen in de schoot is in eenzelfde leesmoment te begrijpen als een prenataal 8nals coitus-motief. In de laatste betekenis geldt de moeder als minnares. De coitus
kan begrepen worden als tegendraadse handeling die de geboorte opheft; de 'ik'
keert terug naar de ruimte waar hij was voor hij geboren werd.

(42) Ook Rodenko (1966;40) wijst op een incestmotief in Achterbergs poezie, maar
benadrukt daarbij een 'hogere' liefdesrelatie tussen moeder en zoon en niet tussen
zuster en broer: "(...) dat het incest-motief bij Achterberg een rol speelt zal ieder
die enigszins thuis is in zijn poezie duidelijk zijn. De "u" uit zijn gedichten vertoont
maar al te vaak moederlijke trekken; soms is zij zonder meer de moeder, maarwordt dan beschreven in termen die de dichter anders dan alleen voor de geliefde
reserveert.". Interessant in dit verband is ook Rodenko (1977), waarin uitgebreid
ingegaan wordt op de idee van primitieve religies waarin het ingaan tot de moeder
een hergeboorte van de dichter tot gevolg heeft. Pas met de opkomst van het chris-
tendom sloeg dit positieve aspect van vruchtbaarheid om in het negatieve aspect
van seksualiteit.
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en prijsgegeven zal ik zingen
de nooitgekende sidderingen,
waarmee de ziel het bloed
binnenvoer en voorgoed
mijn lichaam dansen doet,
mijn lippen kussen doet,
mijn handen strelen. (88).

Dezelfde lichamelijke aspecten die we eerder tegenkwamen in 'In uw
bloed' wijzen ook hier op een seksueel spel: handen, lippen/mond,
lichaam. Sidderingen die het lichaam samen doen trekken en de sug-
gestie geven dat het danst ("dalen zonder vallen" schrijft Achterberg in
de tweede strofe) bepalen de extatische ervaring die de bruid over-
komt. Zij heeft het gevoel "dat men zich van zich zelve gans ontdoet"
en dat zij tot bloei komt op het moment waarop hij ejaculeert: "ont-
bloei ik van de vele uitstortingen van vrede en van leven". De open-
heid waarmee de vrouw haar ervaringen durft te beschrijven is verras-
send. Achter de op het eerste gezicht vormelijke titel 'De bruid zingt',
die suggereert dat dat wat wij lezen het lied van de pas getrouwde
vrouw is, dringt ineens de uitdagende betekenis door van de woorden
die haar lied vormen.

Met eenzelfde plotselinge ontdekking van erotiek die aan formele
uitdrukkingen ontglipt worden we geconfronteerd in Tendresse'. In de
beginstrofe wordt het voldane gevoel van de morgen beschreven, na de
voorafgaande nacht waarop een liefdesspel ("nachtgeluk") bedreven
werd. Het klinkt keurig en afstandelijk en er wordt geen beeld
geschetst van de betrokken personages. Zij blijven ongenoemd. Asso-
ciaties met betrekking tot de sensualiteit van het tafereel worden even-
wel gewekt in de derde strofe waarin gesuggereerd wordt dat met de
nachtkus het spel begon. Een open plek waarin de belofte opgeroepen
wordt van onthullen, herkenning en vermenging, wordt vervolgens met
drie puntjes gemarkeerd:

Huistederte der morgen,
vrucht van een nachtgeluk,
gerijpt in liefde's orde:

oorschelpen luisteren verrukt
naar het gevederd kamerduister,
dat stil tot licht te worden staat;

dat van de vooravond de fluister
der wel-te-rustens liggen laat
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om mond des kussens ... om de milde
herkenning niet te verontrusten
van het onthulde, in de nieuwe
vermengingen die het aangaat,
voor ogen die erover rusten,
met eeuwigheid en dageraad.

Juist deze drie puntjes die het kussen laten voortduren, die een pauze
inlassen en "het onthulde" nog uitstellen voeren de spanning op. Het
onschuldige wel-te-rusten wensen, een laatste nachtkus geven aan
elkaar, leidt tot iets dat minder onschuldig is, en dat niet openlijk ge-
noemd kan worden. We worden als lezers buitengesloten, kunnen niet
zien wie kussen en met elkaar "vermengingen aangaan". Het spiegeloog
waardoor we mee konden kijken is afgedekt. De tekst van het gedicht
wordt op het hoogtepunt van de uitvoering van de liefdesdaad stil
gelegd.

In Tendresse' overheerst de zachte tederheid waarmee gelieven
hun intieme gevoelens delen en in elkaars lichaam binnendringen: zich
voor elkaar onthullen ofwel zich letterlijk en figuurlijk aan elkaar bloot
stellen. In het gedicht 'Jericho' daarentegen zijn de toespelingen op
seksualiteit veel grover en gewelddadiger. De ontlading van het man-
nelijke zaad wordt door een hier wel identificeerbare 'ik' beschreven
als een te velde trekken van een leger: "Nu zich uit mij verwijderen /
de legertochten van den dood, / voor een ontvlamd begeesteren: / de
gebieden te overmeesteren / waarin gij zijt". In de tweede strofe wordt
de suggestie dat we geconfronteerd worden met een verkrachtings-
scEne sterker, als we lezen dat vanen van moed "verzadigd van uw
bloed" zijn en zich ontvouwen: "om de bazuinen van het woord / tegen
de ringmuur van uw oord / te steken, tot hij zwicht". Verschillende
betekenissporen tekenen zich af. Achterberg verweeft een militaris-
tische en een poeticale beeldspraak ("het woord") met de seksuele
agressiviteit van een mannelijke 'ik'. Met zijn bazuin als symbool voor
de fallus steekt hij net zo lang in de ring van de muur (symbool voor
haar afgesloten vagina) tot hij zich toegang verschaft tot de ruimte
daarachter. Dit is niet het zachte ochtendlijke liefdesspel; dit is ruw
macho-vertoon waarin de aangesprokene zich zal moeten onderwerpen
aan de ik-figuur.

Jericho is opnieuw een duidelijk voorbeeld van de ambiguiteit die
zich in Achterbergs poezie voordoet, dat wil zeggen van een tekst die
verschillende' betekeniscomposities tegelijkertijd mogelijk maakt. Het
vers kan "neutraal" gelezen worden als pottisering van een bijbel-
verhaal, maar biedt ook de meer shockerende connotatie aan. Zo kan
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het schilderij van de Arnolfini's gelezen worden als officieel staatsie-

portret, maar ook als een verhaal waarin veel meer dan vormelijkheid
zichtbaar wordt.

Misschien dat het geweld dat mij in het bovengenoemde gedicht
overvalt te maken heeft met de verdwijning van de minnares die te
lezen is in 'Contract'. Een 'ik' spreekt zijn lichaam aan ("Lichaam, ik
ben met u alleen") en vraagt zich af waarom zijn minnares, "die ons
beide heeft liefgehad", gehuild heeft:

Nu is zij heen.
Daarom wil mij aanhoren:
strek van haar wezen in mij uit
al de geheimen, die gij weet
met ogen, hand en huid,
gevonden in het wit gebied
van overnacht, de overvloed
vertederingen in uw bloed,
en dat, waarom zij heeft geschreid,
waarom weten wij niet,
omdat ze zei: ik weet het niet...

dat ik het zegge in een lied;
ik geeft u eeuwigheid voor tijd. (139).

Het woord "overnacht" dat een tijdsmoment zou kunnen aangeven in
de zin van "over de nacht heen" (de hele nacht door) kan als freudi-
aanse verspreking opgevat worden: de 'ik' realiseert zich zijn "over-
macht" ten aanzien van zijn minnares ("zij") en voelt onbewust aan dat
zijn geweld haar aan het twijfelen heeft gebracht over het voortzetten
van de relatie en haar tenslotte heeft aangezet tot vertrekken. De
scherp afgetekende scheiding tussen de 'ik' en zijn lichaam lijkt erop te
wijzen dat de 'ik' zich buitengesloten voelt van zijn lichaam, zich niet
verantwoordelijk wil voelen voor dat wat het lichaam heeft aangericht.
Het is aandoenlijk dat hij de woorden die 'zij' heeft gesproken aan-
haalt, maar vervolgens niet afmaakt. Kennelijk is hij niet in staat te
herhalen wat zij zei, verdringt hij haar woorden en schuilt hij zich
vervolgens achter zijn zekerheid biedende rol van dichter: "dat ik het
zegge in een lied; / ik geef u eeuwigheid voor tijd." Het is opnieuw de
vormelijkheid die de emotie, het nauwelijks te beheersen verlangen,
inkadert en verbergt.

De breuk tussen de 'ik' en zijn lichaam benadrukt de onmogelijke
identificatie van een persoon, die vaker in Achterbergs poezie en die
ook in het schilderij van Van Eyck leesbaar is. De handtekening van
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de schilder boven en zijn afbeelding in de spiegel duiden op eenzelfde
paradox van aan- maar tegelijkertijd ook afwezigheid. Daar waar de
naam en het spiegelbeeld zichtbaar zijn is de schilder zelf niet: hijbevindt zich op afstand van spiegel en signatuur, zoals de 'ik' in 'Con-
tract' zich op afstand bevindt van zijn lichaam, van de lichamelijke
afbeelding van hemzelf.

In Eiland der ziel lezen we over een begeerte naar vrouwelijke seksua-
liteit, die soms doorslaat in een met geweld overmeesteren en andere
keren in een ontkennen van lichamelijkheid. Dit laatste wordt vooral
beschreven in gedichten die de vrouw als afwezigheid presenteren,waardoor de 'ik' aangezet wordt tot fantaseren. In gedichten als
'Geest', 'Woord' en bijvoorbeeld 'Cirkel', wordt vermeden over het
lichaam van de vrouw te spreken en wordt zij omschreven als afstande-
lijkheid of dood. Maar ook hier duiken tussen de regels door erotische
connotaties op. Kleine details, als de uitgeschopte schoenen op het
schilderij, wekken deze suggestie op.

In 'Geest' bijvoorbeeld is het het detail van de "leeggehaalde
dingen" dat de aandacht vraagt. Het past in het betekenisspoor van dewind die over een obstakel-loze vlakte blaast (er is geen huis meer dat"met vlagen te omringen" is). Maar het roept tegelijkertijd heel andere
associaties op omdat "dingen" in eerste instantie zo'n banaal stopwoordis dat in combinatie met de nieuwvorming bestreven (bestreden?; na-
streven?) zinspeelt op een moment waarop niet de juiste woorden
gevonden kunnen worden, waarop de dichterlijke stem slordig omgaat
met het taalgebruik omdat zijn gedachten ergens anders mee bezig
zijn: " - onbestreefd / staan de beginsels van beminnen / tussen de
leeggehaalde dingen; / lichaam wordt aarde;". Met het woord "Ieee
gehaalde" wordt gesuggereerd dat er iets voorbij is (het vol of gevuld-
zijn) en dat er nu een doodsmoment is aangebroken waarop hetlichaam tot aarde, tot stof, wordt. Het is niet duidelijk om wiens
lichaam het gaat, maar wel dat het leeg zijn (het dood zijn, aarde
worden) op de een of andere wijze met het beminnen in verband staat,
wellicht gevolg is van het beminnen.

Derrida beschreef in Eperons naar aanleiding van het vrouwbeeld
bij Nietzsche, hoe begeerte naar de vrouw om kan slaan in een doods-
verlangen. De man wil weten wat de vrouw achter haar sluier verbergt,hij wil haar waarheid kennen, terwijl hij het gevaar aanvoelt van haar
peilloze afgrond waarin elke waarheid illusie is. In deze verzen van
Achterberg is een dergelijk doodsverlangen op te merken. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de uitspraak van de extatische bruid in het eerder
geciteerde vers "ik weet dat hier de dood mee is gemoeid; en kan ook
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herkend worden in 'To be or not to be; waarin de 'ik' zijn orgastische
ervaring opvat als een ontbonden worden dat tegelijk een overgang
naar het vrouwelijke inhoudt: "Ik ben van de bevinding overmand, /
dat ik ontbonden word en naar u voortgeplant".

Toch heeft de dood in verband met het beminnen van een vrouw
in Achterbergs teksten niet alleen te maken met een doodsverlangen,
maar ook met het doodse#ect, met het reele gevaar van een vrucht die
niet levensvatbaar is. In het gedicht 'Bolwerk' bijvoorbeeld valt de pijn-
lijke sclne op waarin de misgeboorte van een kind wordt beschreven:

Een uitgeput geheim
gaat in mijn leden onder;
het had kind kunnen zijn,
denk ik, of ander wonder;
maar in u werd het dood. (97).

Is het kind niet levensvatbaar omdat het geboren wordt uit een inces-
tueuze relatie zoals die met de zuster in 'Zomeravond', of wordt het
kind dat door de man met geweld in de aangesprokene werd opgewekt
door haar niet geaccepteerd? Het is een indrukwekkend beeld dat dat
wat tot leven aanleiding had kunnen geven tot dood heeft geleid.

Achterbergs tweede dichtbundel is tragisch en sensueel. Achter de
op het eerste gezicht statische gedichten die "algemeen menselijke"
thema's als liefde en dood presenteren gaat een spanning schuil die
hier en daar tot openlijke uitbarsting komt. De liefde blijkt dan ineens
verweven met wanhoop en agressie. De geidealiseerde geliefde, het
beeld van het lieftallige, pasgetrouwde meisje, verdwijnt achter dat van
een minnares die hartstochtelijk lief heeft en het lichamelijke spel
bejubeld.

Deze erotische spanning is al onmiddellijk op te maken uit het
openingsvers van de bundel waarin de intensiteit van het liefdesspel
benadrukt wordt in het 66n-worden van beiden. Ademen; kijken en
voelen gaan op in een verlies van bewustzijn op het hoogtepunt van de
seksuele ervaring:

Eens stond uw adem in mij stil
en mijn bloed onder uw hartslag;
uw borsten waren sterk, een wil
waarover mijn donker hart lag.

Alleen de helle wendingen der ogen
vingen het vuur der over-ogen:
een vierend registreren
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van ogenblik tot eeuwigheid in het gemoed
en van elkanders eigenheden zoet -
aandachtig accepteren.

En in een alom wervelend verliezen
van bloem en zon en horizon
stegen uw stille zielekimmen
blauw aan het hart rondom.

Achterberg haalt in Eiland der ziel de geidealiseerde muze van haar
voetstuk en toont haar lichamelijke aantrekkingskracht. De aangespro-
ken geliefde is seksuele partner, erotische voorste]ling, verdrongen
fantasie. In dit opzicht sluit Achterberg aan bij een dichter als
Baudelaire in wiens verzen ook een spanning gearticuleerd wordt
tussen antithesen van goddelijkheid en perversiteit; mystiek en morbi-
diteit; harmonie en chaos. De liefde die waanzin is en de inspiratie die
begeerte is schuiven in de teksten van beide dichters over elkaar heen.

13. "Opnieuw begint het zoeken van het spoor"

Een van de breekpunten waarop de betekenis van de teksten van
Achterberg verstrooid raakt lag in de rolverdeling en identiteitsproble-
matiek van 'ik' en 'jij'. Het 'centrale' thema dat als bindmiddel tussen
deze fragmentaties voorgesteld wordt, ontkent de diversiteit van de ge-
dichten en de onbeheersbaarheid van hun betekenis. Plaatsen in de
tekst waarop deze discontinuneit zich voordoet kunnen gemarkeerd
worden als plaatsen waarop de absolute metaforiek, een van de ken-
merken van modernistische poetische teksten, haar essentialistisch
karakter verliest en toevallig blijkt te zijn. De metafoor wordt in letter-
lijke zin opengebroken.

Achterbergs lyriek laat zien dat metaforen kunnen functioneren als
metoniemen, een operatie die De Man naar aanleiding van Proust aan
de orde stelde. Enerzijds blijkt dat bepaalde metaforen absoluut zijn in
de zin van 'niet geaard op de werkelijkheid', anderzijds blijkt dit abso-
lutisme ontkracht te kunnen worden in een mimetische lectuur van de
beeldspraak.

De klassieke metafoor legde een relatie tussen iets eigenlijks (het
gesymboliseerde) en oneigenlijks (het symbool): een letterlijke uitdruk-
king werd gesubstitueerd door een figuurlijke. Mallarm6 c.s. doorbra-
ken deze dichotomie door het oneigenlijke los te koppelen van het
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eigenlijke en het daarmee als absolutistisch te accentueren. 3 Neumann
brengt dit onder woorden:

Die moderne Metapher chiffriert nichts mehr. Sie schwimmt wie eine Blume
ohne Stiel auf der Oberflache des Gedichts. Sie ist ihres trivialen Eigentlich-
keitsgrundes beraubt und zu einer neuen Eigentlichkeit umfunktioniert. Die
Sprache emanzipiert sich zunehmend, jeder auf die Wirklichkeit hin orientierte
Bezug wird als ein bloss 'uneigentlicher' entwertet. (1970;195).

De wereld die Achterberg in zijn gedichten beschrijft is meestal abso-
lutistisch in die zin dat zij op zichzelf staat. Het aanspreken van niet
aan 66n voorstelling verbonden personages, dat gerelateerd is aan de
creatieve poetische activiteit van het lyrisch subject en aan een rellec-
tie op het schrijven, ontwerpt een lyrische ruimte die als autonoom
gekarakteriseerd kan worden. Toch kan deze gesloten poetische wereld
in een gelijktijdige operatie van letterlijke en figuurlijke« leesvoorstel-
len geopend worden. Daarmee wordt duidelijk dat verzen op eenzelfde
moment verschillende en elkaar uitsluitende betekenissen dragen en
als zodanig de continuiteit van betekenistoekenning in twijfel trekken.

Als eerste illustratie van deze twijfel lees ik het gedicht 'In Profundis'
uit Eiland der ziel:

In dit bitter heldere, de dood,
kelder aan kelder grondlicht dwaal ik rond,
een zwemmer onder water, een verbond
met bodemen die nimmer zijn ontbloot.

Ik draag gestorven zonlicht in mijn mond,
waardoor, uit het weleer, de tijd
de beelden in de wanden bijt,
die wijken voor mij uit;
verbruikend deze zekerheid,
worden de woorden afgerond
tot eeuwigheid.

Bij een eerste lezing zouden we kunnen vaststellen dat Achterberg in
deze, tot de visuele verbeelding sprekende, tekst een rondzwerven in

(43) Friedrich (1985).
(44) Letterlijk en figuurlijk gelden niet als binaire oppositie, omdat zij elkaar niet uit-

sluiten. Miller gebruikte in dit verband de term catachresis.
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de dood beschrijft. De dood wordt benadrukt door symbolische tegen-
stellingen Ucht/donker en boven (zon) / beneden (profundis, kelder). In
de tweede strofe wordt een poeticaal motief geexpliciteerd: "mond" (in
verband met spreken), "beelden" en "woorden" bouwen dit motief op.
Antithesen als: grondlicht-zonlicht, (ver)dwalen-zekerheid, weleer-
eeuwigheid, en chiasme: gestorven zonlicht - heldere dood bepalen de
structuur van het vers.

De constructie van het gedicht kan als absoluut beschouwd wor-
den: het eigenlijke, op werkelijkheid geaarde, element is onvindbaar.
'Ik' en dood accentueren een allegorische handeling en plaats. Dit
absolutisme wordt bevestigd in een zwemmotief, dat in de eerste strofe
aan de orde is. De dichterlijke 'ik' vergelijkt zijn ronddwalen in de
dood met onder water zwemmen. Hij beweert als het ware: "ik dwaal
rond alsof ik een zwemmer onder water ben". Dit ronddwalen in de
diepte van de dood (zowel kelder als onder water duiden op diepte) is
uitgangspunt voor een schrijven dat in het tweede deel van het vers
wordt genoemd. Het zwemmotief is leesbaar in verband tot het
schemerachtige licht in de kelder (grondlicht). De 'ik' kan, alsof hij
zich in een onder-water-situatie bevindt, die analoog is aan de situatie
van 'dood-zijn', niet precies onderscheiden waar hij zich naar toe be-
weegt of inschatten welke afmeting de ruimte heeft waarin hij zich
bevindt: "de wanden wijken voor mij uit". De betekenis die uit deze
lectuur naar voren komt is dat het schrijven een vage (in de donkere
diepte ontstane intuitieve) activiteit is, die de grens van leven in de
richting van de dood kan overschrijden.

Een andere, mimetische lectuur van het het zwemmotief daaren-
tegen leidt tot een complexere betekenis van dit vers. De 'ik' beweert
in dit geval niet dat hij ronddwaalt algof hij een zwemmer onder water
is, maar stelt direct en in causaal verband: "ik dwaal rond, [want] ik
ben een zwemmer onder water". Dit in een kelder (als afgesloten ruim-
te) rondzwemmen van de 'ik' zou opgevat kunnen worden als een pre-
natale situatie waarin een foetus zich beweegt in het vruchtwater bin-
nen in de baarmoeder. Dit beeld van de foetus wordt in de tweede
strofe in stand gehouden in de beschrijving van wanden die uitwijken.
Het "verbond" en de "tijd van weleer" benadrukken dit prenatale sta-
dium als een bestaan dat nooit te voorschijn is gekomen ("ontbloot").
Met andere woorden: als een bestaan dat zich nog bevindt in het ge-
bied van niet-leven: een 'dood' bestaan dat aan leven vooraf gaat.

De titel van het vers, 'In profundis; een zich "in de diepte" bevin-
den v66r de geboorte, laat zich nu lezen als een indirect poeticaal
motief dat niet dood als einde van leven inhoudt, maar dat de belofte
oproept van de onthulling of geboorte van een nieuw gedicht.
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Dit vervreemdende prenatale/poeticale motief viel, zoals we eer-
der lazen, ook op in een ander vers uit Eiland der ziel:  "Ik ben van de
bevinding overmand, / dat ik ontbonden word en naar u voortgeplant"
(115). Het "ontbonden worden" connoteert dood, dat wil zeggen ont-
binding als het bederven van een lijk na het sterven, dat in dit geval
eveneens voorafgaat aan de voortplanting (die eventueel zou kunnen
resulteren in een geboorte).

In de tweede lezing geldt "zwemmer onder water" als metoniem
(substitutie gebaseerd op toeval), dat wil zeggen als een vergelijking
die geen waarheidspretentie heeft. Deze lectuur geeft aanleiding tot
een grotere thematische complexiteit dan die waarin de uitspraak
wordt opgevat als metafoor (substitutie gebaseerd op analogie), als
gevolg waarvan de gehele eerste strofe wordt gezien als beeld van de
dood. In de tweede op de metoniem gebaseerde lectuur wordt de kel-
der weliswaar als metafoor voor de baarmoeder genomen, waaraan de
activiteit van het zwemmen als een zich bewegen wordt gekoppeld,
maar deze beelden zijn minder totaliserend, dan die van de kelder als
dood, als graf. Daar komt nog bij dat het dood-zijn in deze lectuur
eigenlijk nog geen betekenis heeft; de foetus is immers nog niet gebo-
ren en kent alleen de eeuwigheid.

De tweede lezing van de eerste strofe stuurt scherper aan op de
poeticale thematiek die in de tweede strofe beschreven wordt en een
vrouwelijke connotatie oproept in het "afronden" van de woorden
(tegengesteld aan de spitse punt van het mannelijke schrift die door
Derrida in Eperons naar aanleiding van de stijlen van Nietzsche onder
woorden werd gebracht). Beide lezingen kunnen echter tegelijkertijd in
werking worden gesteld en accentueren daarmee een niet in te perken
verstrooiing van betekenis: het gedicht biedt immers zowel dood als
voorgeboorte als betekenis aan.

Een vergelijkbare operatie van metaforen als metonymia doet zich
voor in 'En Jezus schreef in 't zand' uit de gelijknamige bundel. Door
een op metafoor en een op metoniem gerichte lectuur met elkaar te
confronteren wordt de heterogeniteit van deze tekst benadrukt.

Jezus schreef met Zijn vinger in het zand.
Hij bukte Zich en schreef in 't 74nd, wij weten
niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten,
verzonken in de woorden van Zijn hand.
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De schriftgeleerden, die Hem aan de tand
hadden gevoeld over een vrouw, van hete
hartstochten naar een andere man bezeten,
de schriftgeleerden stonden aan de kant.

Zondig niet meer, zei Hij, ik oordeel niet.
Ga heen en luister, luister naar het lied.

En Hij stond recht. De woorden lieten los
van hun figuur en brandden in de blos

waarmee zij heenging, als een kind zo licht.
Zo geestelijk schreef Jezus Zijn gedicht.

In dit sonnet presenteert Achterberg zich als lezer van het achtste
hoofdstuk van het evangelie van Johannes. In de eerste twee strofen
wordt de tekst van het evangelie anekdotisch herschreven. Maar in het
sextet wordt de canonieke voorstelling gemanipuleerd door de presen-
tatie van Jezus als dichter. De eigenlijk-oneigenlijk dichotomie die aan
de klassieke metafoor ten grondslag ligt is herkenbaar als Jezus/
dichter verbinding. De slotregel biedt een expliciete aanleiding tot deze
interpretatie: Jezus die zich niet meer bewust is van wat hij schreef -
zijn handen schrijven de woorden als het ware vanzelf - is "geestelijk"
schrijver. Hij is een schrijver die zaken van de geest beschrijft, die niet
letterlijk (lichamelijk) maar figuurlijk schrijft. Jezus wordt afgebeeld als
dichter; de bijbelse voorstelling is gepoatiseerd.

De gebruikte metaforische constructie krijgt in dit vers echter iets
vervreemdends door het feit dat Achterberg de poeticale thematiek zo
nadrukkelijk naar de voorgrond schuift. Daardoor raken het symbool
en gesymboliseerde verward. Het gedicht kan ook op een andere
manier gelezen worden: naast een lectuur waarin de dichter wordt
opgevat als symbool voor Jezus, geldt een lectuur waarin Jezus als
symbool voor de dichter fungeert. De dichter wordt nu gepersonifieerd
door een Jezus-figuur. Hij laat zijn handen schrijven, oordeelt niet,
spoort aan tot luisteren.

Cruciaal voor deze lectuur is de regel uit de ena laatste strofe: "De
woorden lieten los van hun figuur" die begrepen kan worden als gevolg
van het imperatief "ga heen en luister, luister naar het lied". In de
gedaante van een Jezus-figuur spoort de dichter zijn lezer aan tot
luisteren naar het lied - tot lezen van het vers - met als doel de letter-
lijkheid van woorden waar te nemen. Ofwel, in dezelfde lijn door-
redenerend, de lezer wordt aangespoord tot het loslaten van Jezus als
figuur om daarachter de letterlijkheid van de dichter op te merken.
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Jezus wordt zo gedemystificeerd, terwijl de dichter naar voren wordt
geschoven. De dichter is een (toevallige) Jezus-figuur. De "schriftge-
leerden" kunnen in aansluiting hierop begrepen worden als metonymia
voor de officiale lezers en critici van het vers; de overspelige vrouw als
personificatie van de tekst: de woorden branden op haar gezicht
('blos').

Dit vers van Achterberg toont opnieuw de dynamiek van een let-
terlijke en figuurlijke lectuur in samenhang met het Suctuerende
onderscheid tussen metoniem en metafoor. Het begrijpen van Jezus als
dichter is gebaseerd op een metaforische constructie: Jezus wordt ge-
mystificeerd door het beeld van een dichter die teksten schrijft. De
bijbelse passage wordt tot poazie. Deze lectuur wordt op losse schroe-
ven gezet in de opvatting van Jezus als symbool voor de dichter. Deze
tweede lezing is gefundeerd op een metonymische constructie: de sub-
stitutie van de dichter door een Jezus-figuur.

Niet verbazingwekkend is dat de voorkeur van de meeste lezers
uitgaat naar een metaforische, essentialistische, lezing. Middeldorp
beschrijft de betekenisgeving binnen een dergelijk kader: "Jezus deelt
Zijn kracht mee aan de woorden, zodat het woord de kracht krijgt van
de auteur, de kracht van de verlossing." (1985;110). Ook Zickhardt
stelt in zijn interpretatie de betekenis als metaforisch voor:

Jezus is de volmaakte dichter: niet alleen door 'verzonken in de woorden van
Zijn hand' te zijn, maar ook omdat hij zich tijdens de schrijfact afsluit voor
invloeden uit de - incidentele - wereld. (1989;72).

Door beide interpretatoren wordt voorbij gegaan aan de letterlijkheid
van de aanwijzing aan de lezer in de vierde strofe.

In navolging van De Mans uitspraak: "A literary text simulta-
neously asserts and denies the authority of its own rhetorical mode"
(1979;17) trek ik de gangbare voorkeur voor de metafoor boven de
metoniem in twijfel. Geen van beide retorische constructies is te pre-
valeren. Niet de mystiek van de christelijke figuur staat centraal. De
letterlijkheid van de dichter die door de tekst zelf bevestigd wordt,
"woorden laten los van hun figuur", kan met evenveel recht benadrukt
worden. Het vers geeft aanleiding tot twee leesvoorstellen die ieder
een ander retorisch uitgangspunt accentueren.

Als derde en laatste illustratie van een mogelijke gelijktijdige operatie
van verschillende lecturen van een gedicht, lees ik 'Depersonalisatie',
dat gepubliceerd werd in de bundel Vergeetboek.
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Het schijnt verleden week te Amersfoort.
Een middag voor een ander; van opzij.
De zakenlui. Gewinkel zonder mij.
Het zet zich binnen stadsgezichten voort.

Een bakkersjongen in de Koppelpoort.
lets aan de hand, is hij van de partij
en brengt een tweede bakkersjongen voort,
het fietsje echter in de kiem gesmoord.
Zo zal het zijn als ik hier niet meer rij.
Belichtingstijd. De klik wordt nooit gehoord.

Woorden buiten het mondeling op ruiten.
Mijn naam en ik gescheiden van elkaar.
Er zit al speling tussen hier en nu.

Agenten wenken dat ik moet besluiten.
Vrachtwagens met inboedel ronken zwaar.
Ik stuur u nog vanavond het reol.

In dit gedicht tekenen zich twee sporen af die in elkaar verstrengeld
zijn: een anekdotisch en mysterieus spoor.  Deze tekening is vaker
waarneembaar in vooral de latere verzen van Achterberg. Op het
anekdotische spoor bevinden zich begrippen als: Amersfoort, middag,
zakenlui, gewinkel bakkersjongen, Koppelpoort, ruiten, vrachtwagens,
regu. Op het mysterieuze spoor staan: het ('het' schijnt en zet zich
voort; 'het' zal zo zijn), een ander, van opzij, woorden, speling tussen

hier en nu, u.
Een verhaal dat op het eerste spoor gelezen zou kunnen worden,

wordt op het tweede spoor verstoord. De realistisch aandoende be-
schrijving van een middag in Amersfoort krijgt een vervreemdend
effect door het niet nader omschreven "het" dat zich op een eerder
moment ("verleden week") heeft voorgedaan en zich in het heden
voortzet. Afgebroken syntactische constructies zoals die zich voordoen
in regel een en zes versterken de vervreemding.

Met name regel zes markeert een onbeslisbaar moment in de
tekst. Aan deze regel kunnen verschillende betekenissen verbonden
worden. Een eerste betekenis wil ik voorstellen als de fotogralische

(45) Deze sporen moeten niet in verband gebracht worden met een door psychoanalytici
gemaakt onderscheid in manifeste (bewuste) en latente (onderbewuste) beteke-
nislaag, waarbij de tweede geldt als ontknopingsmechanisme voor de eerste. De
sporen staan niet in een causaal verband of hierarchische ordening.
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betekenis, die als volgt omschreven zou kunnen worden: er is in figuur-lijke zin 'iets aan de hand': een bakkersjongen is daarbij betrokken
("van de partij") in die zin dat hij een tweede bakkersjongen voort-
brengt van wie de fiets "in de kiem wordt gesmoord: Dit reproducerenvan een evenbeeld kan begrepen worden als het maken van een foto.
Dit beeld wordt opgebouwd in regel negen en tien. "Belichtingstijd"
roept connotaties op als fotograferen en momentopname maken. Het
beeld van 66n ogenblik zal voor altijd vastgelegd worden: "Zo zal het
zijn als ik hier niet meer rij: De bakkersjongen wordt afgebeeld op de
foto en brengt in die zin een tweede bakkersjongen voort. De fiets die
de bakkersjongen meevoert of waarop hij rijdt, wordt niet in zijn
geheel op de foto opgenomen, met andere woorden: past niet in hetkader dat de camera aangeeft, en wordt daarom beschreven als "in de
kiem gesmoord".

De tweede betekenis van de passage die met regel zes aanvangtnoem ik de schrijvende betekenis. "lets aan de hand" wordt letterlijk
gelezen als iets dat door/met de hand gestuurd wordt, bijvoorbeeld
een pen of ander schrijvend voorwerp, en dat niet alleen de eerste
maar ook de tweede bakkersjongen produceert. Er is nu geen sprake
van reproduktie, maar van produktie. De bakkersjongen wordt in het
gedicht ontworpen. Aan een beschrijving van de fiets komt de hand
echter niet toe. Aanknopingspunt voor deze connotaties liggen in regel
elf en twaalf. "Woorden buiten het mondeling" kunnen gelezen worden
als geschreven woorden. "Mijn naam en ik gescheiden van elkaar" als
een verwijzing naar het schriftelijk signeren dat het geschrevene en de
schrijver van elkaar los maakt. Het schrijven resulteert in depersona-lisatie: een ontgrenzing van het schrijvend subject - het losraken van
het geschrevene van het eigen ik.

Beide betekenissen werken op elkaar in, het fotograferen wordt
gemanipuleerd door het schrijven en andersom. Er bestaat geen 10-gische samenhang tussen deze betekenisconstructies. Fotograferen en
schrijven hebben niet onmiddellijk te maken met het anekdotische
spoor waarin een 'ik' klaarblijkelijk door een winkelstraat in Amers-
foort rijdt, maar indirect of associatief is er wel een verband. De auto-
bestuurder registreert de omgeving alsof hij hem fotografeert of
beschrijft. Het fotograferen is in dit verband figuurlijk, waarvoor
overigens een letterlijke verklaring wordt gegeven: de klik wordt im-
mers nooit gehoord. Het schrijven daarentegen is concreet. Het
resulteert letterlijk in dit vers.

De fotografische betekenis kwam pas in een tweede versie van dit
gedicht te voorschijn. In de eerste versie, waarin de sonnetstructuur
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regelmatig was, was de schrijvende betekenis veel prominenter aan-
wezig:

Het schijnt verleden week in Amersfoort.
Een middag voor een ander; van opzij.
De zakenlui. De wereld zonder mij.
Een bakkersjongen in de Koppelpoort.

Hij zet zich binnen stadsgezichten voort.
Bijna de dood; aan mijn leven voorbij.
Zo zal het zijn als ik hier niet meer rij.
Dan heeft de afzender het laatste woord.

Letters figuurtjes op de winkelruiten.
Mijn naam en ik gescheiden van elkaar.
Er zit al speling tussen hier en nu.

Agenten wenken dat ik moet besluiten.

Vrachtwagens met inboedel ronken zwaar.
Ik stuur u nog vanavond het re u.46

In deze versie missen we de afbeelding als fotografische verdubbeling
van de werkelijkheid. Bovendien wordt in de benoeming van een
afzender die de tekst verstuurt een onpersoonlijk schrijvend subject

benadrukt die tenslotte de macht heeft over Je taal en daarmee de
speling tussen plaats en tijd kan manipuleren. Opnieuw blijkt dat na
herschrijving van een gedicht een heel ander gedicht is ontstaan. De
sporen die van dit eerste vers zijn overgebleven in het tweede houden

de lezing aan de gang en versterken de raadselachtigheid van het
geschrevene.

Voor het vers 'Depersonalisatie' geldt wat voor veel verzen van

Achterberg van kracht is: meerdere betekenissen zijn op eenzelfde
moment in wording. Letterlijke en figuurlijke lezingen raken in elkaar
verstrengeld. De lezer hoeft geen voorkeur uit te spreken, maar kan
zich ophouden in de ruimte tussen de betekenissen in. In die tussen-

ruimte, het hymen of de anti-chambre wordt duidelijk dat betekenis
ontstaat in een leesproces van uitwissen en crearen.

(46) Fokkema (19804368 (deel 1)).
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Weerstand van betekenis: een
lectuur van gedichten van Celan

Ik geef ronduit toe: mijn hart menstrueert. Een verlate, pijnlijke menstruatie
van mijn judarsme... De heer die u voorbij ziet gaan, geachte dames en
heren, die man van een jaar of vijfti& met een grijs pak aan, met een bril
met een ijzeren montuur, met een wandelstok en een gele ster (die u overi-
gens niet ziet, want hij heeft hem verborgen achter zijn aktentas), die heer
menstrueert. Zo is het nu eenmaal. Edelachtbare heren rechters, mijn hart
menstrueert. Een biologische afwijking als de verpersoonlijking van het
joodse, vrouwelijke principe. (...) Een maandelijkse bloeding van het hart.
Het zaad des doo(is. Weltschmerz. (Danilo Kis 1989;53)

14. Geharnaste interpretaties: een excursie door de
Celan-Forschung

Net als het werk van Achterberg is ook de hermetische lyriek vanCelan zeer veelvuldig en uitvoerig geanalyseerd en geinterpreteerd:
Daarbij valt op dat in de analyses en beschrijvingen een aantal voor-
onderstellingen telkens terugkeert en als het ware resulteert in syste-
matische perspectieven van waaruit deze lyriek geduid wordt. Zo wor-
den de gedichten gelezen vanuit het perspectief van de kabbalistisch-

(1)  Een schets van de ontwikkeling van de secundaire literatuur met betrekking totCelans werk vanaf 1959-1970 geeft Meinecke (1970;8-30). Vgl. ook Konietzny (1987)over de receptie van 1953-1970. Interessant is dat Konietzny komt tot synthetise-rende uitspraken over receptieve tendenzen in relatie tot de ontwikkeling van
Celans oeuvre.
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joodse traditie; van het nazisme en anti-semitisme; van het sociaal-
politieke engagement; en van de poetologische inhoud van de poezie:
Hoewel te verwachten zou zijn dat deze esoterische gedichten voort-
durend andere betekenissen zouden krijgen toegekend, waarmee hun
uniciteit en polyinterpretabiliteit onderstreept zouden worden, blijkt
dat de invalshoeken functioneren als vaste (en in drie van de vier
gevallen als referentiele) structuren die leiden tot benadrukking van
steeds dezelfde thematische motieven en topoi, en zelfs tot gestandaar-
diseerde interpretaties van bepaalde verzen.

Deze vaste referentiekaders brengen het gevaar met zich mee van
een te eenzijdige belichting van de betekenis van de gedichten. Zij
impliceren enerzijds dat er gedichten zijn die, hoewel zij door verschil-
lende interpretatoren gelezen worden, een constante betekenis krijgen
omdat een bepaalde invalshoek met betrekking tot dat gedicht als
dominant wordt beschouwd: Anderzijds kunnen zij leiden tot een
reductie van verschillende verzen tot 66n betekenis, omdat de inter-

pretator steeds redeneert vanuit eenzelfde kader. Hij stelt vanuit een
van te voren geselecteerd uitgangsperspectief steeds dezelfde vragen
aan de gedichten, en zal dan ook steeds tot gelijkluidende antwoorden
betreffende de betekenis komen.

De waarneming van betekenis wordt gestuurd door de ogen waar-
mee men leest; is men gefixeerd op de mystiek-joodse achtergrond van
Celans werk, dan zal men vooral kabbalistische of chassidische motie-
ven5 in de teksten lezen. Neemt men de antisemitische ervaringen van
Celan als uitgangspunt, dan zal een bekentenis van schuldgevoel en
paranoia in de verzen gelezen worden. De gedichten ontkomen niet
aan de vooronderstellingen die interpretatoren aannemen en krijgen

(2) Exemplarisch voor deze perspectieven in de Celan-Forschung zijn o.a.: Mayer
(1969); Schulze (1983); Broda (1986); Schwarz (1966); Luther (1987); Menninghaus
(1980); Janz (1984); Foot (1984).

(3)  Dit verwijt aan de Celan-commentatoren wordt ook gemaakt door Sevenich die
stelt dat interpretaties veelvuldig gebaseerd zijn op reconstructies van vooronder-
stelde thematische Leitmotieven: 'Das dichterische Werk wird als Palimpsest fur die

Entwicklung einer These benutzt." Sevenich (1985;1).

(4)  Hierbij denk ik aan een gedicht als Todesfuge' ("der Tod ist ein Meister aus
Deutschland sein Auge ist blau') dat tot voorbeeld is geworden van poezie waarin
antisemitische ervaringen uit de tweede wereldoorlog worden verwoord. Dit gedicht
wordt nooit anders dan vanuit dit historisch perspectief geduid.

(5)   De Kabbala is de mystieke leer van de joden in de middeleeuwen, gebaseerd op de
geheime betekenis van de getalswaarde van de Hebreeuwse letters. De Chassidim is
een joodse vernieuwingsbeweging die in eerste instantie gebaseerd was op Baal
Schemtow, en zich afwendde van de strakke rituelen van de orthodoxe leer. De
verhalen van de Chassidim zijn door Martin Buber in het Duits naverteld.
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daarmee al bij voorbaat een bepaalde betekenis. Er wordt door de
meeste interpretatoren nauwelijks gereflecteerd op de eigen uitgangs-
punten van lezing.

Het probleem dat met betrekking tot de Celan-Forschung te signa-
leren valt is, dat men voortdurend interpreteert en redeneert vanuit
fenomenologische kaders met behulp van vaste sleutels, zonder dat
men een poging doet daarbuiten te raken of rivaliserende kaders tege-
lijkertijd werkzaam te laten zijn. De professionele lezer kent de alge-
meen geworden inhoud van beeldspraak en citaten van Celans poazieen offert de onvoorspelbaarheid en het doorverwijzende karakter van
afzonderlijke verzen en versfragmenten daaraan op. Illustratief is het
houvast dat vele interpretatoren vinden in de metaforen van oog en
bron, die veelvuldig in deze lyriek te lezen zijn. Met het duiden van
deze metaforen als Leitmotiv denkt men onmiddellijk een aanzet te
hebben tot begrip van het gedicht als geheel. De metaforen worden
telkens op eenzelfde manier vertaald als waren zij vaste standaard-
uitdrukkingen.

Luther bijvoorbeeld beweert dat het oog geduid moet worden als
topos van het profetisch zien:

Das Auge vermag die sichtbare mit der verborgenen Welt zu verbinden (...) das
Auge [ist] Organ der Anamnesis an das Paradies als geistig gesetztem Topos
der Wahrheit. (...) Das Auge, die Voraussetzung des Gedichts, ist das Auge desEinzelnen und wird im Gedicht zum Auge des Allgemeinen. (1987;29-32).

Hij presenteert vier verzen uit vier verschillende bundels van Celan
waarin de metafoor van het oog voorkomt en suggereert daarmee een
gelijkheid van betekenis van deze verzen. Te makkelijk vervalt deze
suggestie echter in een clich6matige opvatting van de metafoor en
daarmee in een vervlakking van de uniciteit van afzonderlijke gedich-
ten.6

Exemplarisch voor dit probleem is in zekere zin ook de interpreta-tieve handeling die Naaijkens uitvoert met betrekking tot de slotcyclus
van Die Niemandsrose.7 Hij baseert zijn interpretaties op de voor-
onderstelling dat er zes metafoorvelden in de cyclus voorkomen: de
alchemistische en astronomische metaforen, de metafoor van de meri-
diaan, en de poetologische, historische en joodse metaforen. Deze

(6)   Zie voor een vaste betekenisopvatting van afzonderlijke woorden ook Firges (1959);
Lyon (1962); Neumann (1968) en (1969).

(7)  Naaijkens (1986).
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velden staan niet in een systematisch verband en worden vaak op asso-
ciatieve wijze gecombineerd zonder dat daarbij de volledige betekenis-

omvang direct zichtbaar wordt. Het poetisch subject verspreidt zich
over de zes velden. Deze verstrooidheid krijgt echter iets stars als
Naaijkens suggereert dat de metafoorvelden mede door biografische

implicaties bepaald worden: "Die Markierung [der Metaphernfelder]
ist autorgebunden, dessen enzyklopadisches Wissen und biographische
Implikationen von entscheidender Bedeutung sind." (1986;217). Dit
leidt er onder andere toe dat hij uitspraken die Celan deed in de
Meridian-rede een belangrijke sleutelfunctie geeft in zijn betekenis-
bepaling van de verzen. De auteursintentie wordt zo tot een autoritaire
structuur waarin de verstrooidheid tenslotte toch reguleerd wordt.

Het probleem van de vaste referentiekaders die de Celan-For-

schung beheersen wordt ook aan de orde gesteld door Civikov. Hij
geeft een aantal voorbeelden van perspectieven van waaruit de lyriek
van Celan geinterpreteerd wordt, en vraagt zich vervolgens af wat de
waarde is van de observaties die door deze kaders worden gestuurd:

Angesichts alter die Figur der Referenzrahmenbestatigung reproduzierender und
miteinander konkurrierender Interpretationen kann man sich aber auch fragen,
welchen Wert die Ergebnisse dieses Interpretationsmechanismus Oberhaupt
noch haben. Welchen Wert haben Interpretationsergebnisse, die jene aufgrund
einer Nichthintergehbarkeit der Vorhabe und aufgrund der Selektivitat und
Intentionalitiit des Wahrnehmungsprozesses gegebenen Bereitschaft zur Bestati-

gung des Anvisierten immer wieder demonstrieren - eines Anvisierten, das ja
von der Vorhabe ohnedies schon weitgehend determiniert wurde. (1984;25).

Gepaard aan de vraag wat de waar4e is van dergelijke gestuurde inter-

pretaties kan natuurlijk de vraag gesteld worden of en hoe het moge-
lijk zou zijn aan gestuurde waarneming te ontkomen.

Als we de interpretatiegeschiedenis van een gedicht als Tubingen,
Janner' uit de eerste cyclus van Die Niemandsrose in beschouwing
nemen, valt op dat dit vers voornamelijk wordt ontsloten vanuit poiato-

logisch perspectief door de ontcijferingscode 'HOlderlin/waanzin', die
verbonden wordt aan de historische context en de esthetische theorie
van Adorno, waarin de stelling geponeerd wordt dat het in deze bar-
baarse tijd niet meer mogelijk is zinvol te schrijven. Ik citeer het vers
alvorens enkele interpretaties ervan te omschrijven.
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TOBINGEN, JANNER

Zur Blindheit uber-
redete Augen.
Ihre - "ein
Ratsel ist Rein-
entsprungenes" -, ihre
Erinnerung an
schwimmende Htilderlintorme, m8wen-
umschwirt.

Besuche ertrunkener Schreiner bei
diesen
tauchenden Worten:

Kiime,
kame ein Mensch,
kame ein Mensch zur Welt, heute, mit
dem Lichtbart der
Patriarchen: er durfte,
spriich er von dieser
Zeit, er
dOrfte

nur lallen und lallen,
immer-, immer-
ZUZU.

("Pallaksch. Pallaksch")

Baschenstein (1970;101.105) wees op de verwantschap tussen
Hdlderlin en Celan en interpreteerde het vers vanuit een poetologischreferentiekader. De relatie tussen de toenmalige en de hedendaagse
poazie is er een van blindheid, zo las Baschenstein in Celans tekst.
Taal heeft blindheid in zich opgenomen. Als H6lderlin in deze tijd
terug zou keren zou hij nog veel verhulder, blinder, spreken. De"Lichtbart der Patriarchen" verwijst volgens Baschenstein naar
Hdlderlins vers 'Am Quell der Donau' waarin patriarchen en profetenworden voorgesteld als dienaren van moeder aarde.8 De mens die in
de derde strofe van Celans gedicht optreedt is van deze aarde vervreemd:

(8)   De bewuste passage uit Hdlderlins gedicht luidt: "Und wohlgeschieden, aber darum
denken / Wir aneinander doch, ihr Frtihlichen am Istmos, / Und am Cephiss und
am Taygetos, / Auch eurer denken wir, ihr Tale des Kaukasos, / So alt ihr seid, ihr
Paradiese dort, / Und deiner Patriarchen und deiner Propheten".
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Seine Verschiedenheit von der Welt lasst uber die Zeiten hinweg den heutigen
Dichter sich in ihm begreifen, in einer geheimnisvollen, Oberaus konkreten

Oberfihrung (...). Der so Erschienene fasst den alteren und den heutigen Dich-
ter in eine Gestalt. (1970;104).

Deze mens die de vroegere en tegenwoordige dichter samenvoegt kan
alleen nog lallend spreken.

Janz (1984;139-140) interpreteerde dit vers vanuit het kader van
de Adorniaanse esthetiek. Zij meende dat in dit gedicht te lezen valt
dat taal hedentendage niet meer theologisch gefundeerd is, maar obso-

leet geworden is. De optativus "kiime ein Mensch" kan gelezen worden

als uitgesproken wens, die markeert dat een humaan leven tegenwoor-
dig onmogelijk is. Als er een mens geboren zou worden die de naam

'mens' waardig zou zijn, zou hij slechts in staat zijn lallend van "dieser
Zeit" te spreken. Hij zou bovendien bij zijn geboorte al een bejaarde
grijsaard zijn. De taal van de mens is absurd geworden:

Dem Anspruch, Sprache eines 'Menschen" zu sein, das heisst der Menschen-

wOrde das Wort zu reden, vermag nach Celan eine Sprache, die sich theologisch

begrundet, heute nur unter der Voraussetzung zu genugen, dass sic sich selbst

als Sprache ad absurdum fuhrt, zurn Lallen wird, das seinem Gehalt nach dem
der mystischen Gottesschau diametral entgegengesetzt ist, weil es die Gottferne

"dieser / Zeit" zum Ausdruck bringt. (1984;140).

Het waanzinwoord 'pallaksch' ('pa' als anafoor is gerelateerd aan
'Patriarchen', 'alla' is de manifestatie van het lallen, met 'ksch' eindigt
het woord in geruis) zou volgens Janz duiden op het verzet van
Hdlderlin en Celan tegen het theologisch fundament van de taal.

Goltschnigg (1987;50-63) bood een interpretatie in aansluiting Op
die van Janz en sprak over de thematisering in dit vers van "Sprachnot
und SprachzerstBrung" als reactie op een onmenselijke tijd. Holderlin,
de dichter die langzaam verviel tot waanzin, bevestigt dit beeld, zoals
gemarkeerd wordt door de twee citaten die in het gedicht voorkomen.
"Pallaksch" is een door de achttiende-eeuwse dichter gecomponeerd
nonsenswoord dat zowel ja als nee kan betekenen en dat in deze con-
text als chiffre geldt van het door atoombom en gaskamers gestigmati-
seerde tijdperk. "JUnner" wijst naar 20 januari 1778, de dag waarop
Lenz de bergen introk, zoals het begin luidt van de novelle van Georg
Buchner, en ook naar 20 januari 1942, de dag waarop tijdens de
Wannsee-conferentie in het nazistische Duitsland werd besloten over
te gaan tot de 'Endlasung der Judenfrage'. Het slotwoord van het
gedicht accentueert de absurde-paradoxale positie die het moderne

gedicht op de rand van het verstommen inneemt, aldus Goltschnigg.
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Ook POggeler (1986) interpreteerde dit vers in het perspectief van deonmenselijkheid van de twintigste eeuwse context: na Auschwitz is hetonmogelijk om aan tweeduidige waanzinwoorden als 'pallaksch' te ont-komen.
Sars (1988;179-185) sloot aan op de interpretaties die Janz enBaschenstein gaven. Hij benadrukte het citaat in Celans vers dat af-

komstig is uit H8lderlins gedicht 'Der Rhein', waarin de miskenningvan de dichter wordt beschreven:

In duisternis gehuld en umnachtet, aan de waanzin ten prooi, aanschouwt hij [de
dichter] als een ziener het licht van de waarheid. Maar evenals Christus wordtde dichter miskend, noodzakelijk wellicht zijn profetisch gezang mag het aanhet Zuivere (Reine) ontsprongen raadsel niet onthullen (...). (1988;180).

Ook Celans vers zinspeelt, volgens Sars, op het geheim van de ogendie door taal overmeesterd zijn, waarmee wordt bedoeld dat het diepe-re inzicht in de eenheid der tegendelen ontspringt aan de zuivere para-dox. Net als Paggeler legde Sars vanuit TObingen Janner' een verbandnaar 'Give the word' uit Atemwende. In dat vers valt Celan terug opShakespeare voor wie in donkere tijden de poeizie een lichtpunt bleef.'Hack (1970;265-276) tenslotte heeft een andere vraag aan het ge-dicht gesteld en kwam dientengevolge tot een andere betekenisvaststel-ling. Hij plaatste de tekst in het kader van de kabbalistische traditie:
Und dass dieses Lallen und Stammeln fOr Celan keine Frage der modernen
Poetologie war, sondern ein Problem Israels in dieser Weltzeit (die nach derUberlieferung auch agypten, Mizraim, heisst ebenso Auschwitz heissen k6nnte),gibt Tubingen, Janner aus der Niemandsrose zu erkennen. Zwar auf H8lderlinund sein Stammeln in Wahnsinn ( Pallaksch. Pallaksch) bezogen, greift es dochauf Israel und dessen biblische Existenz zuruck, auf sein Dasein vor der Rock-kehr in das verheissene Land: 'Kame / Khme ein Mensch (...). (1970;270).

Er zijn met betrekking tot de betekenisvaststelling van TubingenJanner' twee interpretatieve handelingen dominant. Ten eerste plaatsteen aantal commentatoren het gedicht in een van te voren als uit-
gangspunt gekozen kader, vaak dat van de esthetiek van Adorno (deonmogelijkheid van dichten in een tijdperk waarin de holocaust heeftkunnen plaatsvinden); ten tweede sporen interpretatoren de citaten op
en nemen zij de context waar deze uit voortkomen als onmiddellijkeaanleiding tot de betekenisconstituering van het vers. Belangrijke voor-

(9) Poggeler (1986;58).
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onderstelling bij deze tweede handeling is dat men het citaat kan iden-

tificeren, dat wil zeggen de oorspronkelijke spreker kan waarnemen.

Bij deze vooronderstelling zijn echter kanttekeningen te plaatsen.

Menninghaus (1986;81-96) bijvoorbeeld bekritiseert dit uitgangspunt
van identificatie, omdat het te veel nadruk legt op de auteursintentie:

Fragwordiger erscheint mir bereits, dass unterm Signum einer solchen Vorstel-

lung des Zitats die Intention des Dichters wieder zum alleinigen Regenten der

Dichtung wird. Etwa nach dem Schema: der Dichter will etwas sagen, er sucht

und findet ein Zitat dafur, und dieses 'erfullt' dann seine Intention. (1986;89).

Hieraan kan toegevoegd worden dat men als men het citaat als inten-

tioneel opvat, te maken krijgt met een dubbele intentionaliteit: Celan

heeft iets te zeggen en drukt dat uit met behulp van woorden van

Hulderlin die daarmee ook iets wilde uitdrukken. Deze verdubbeling

vercompliceert het mededelingsproces.
Niet alleen aan de intentie van de auteur moet echter getwijfeld

worden, ook de oorspronkelijkheid van het citaat is twijfelachtig. In

tegenstelling tot Goltschnigg (1987;50) die stelt dat het citaat "den

ursprunglichen Zusammenhang, dem es entstammt, mitassoziiert und

ihn zum neuen Kontext, dem es eingefugt wird, in ein Spannungs-

verhD:Itnis nach den Prinzipien von Analogie oder Kontrast bringt",
meen ik in navolging van Derridato, dat de oorspronkelijke context

(het origineel) waaruit het citaat afkomstig is niet meer meewerkt,

want ats zodanig niet meer te achterhalen is. Het citaat is hetzelfde

maar ook al anders geworden. In het citaat is de tekst veranderd en is

de eigenlijkheid verloren gegaan. Het citaat articuleert een afwezigheid
van de spreker. Holderlin houdt zich stil, iemand anders spreekt in zijn
plaats.11 Celan zelf lijkt deze metamorfose van het citaat te accen-

tueren, door in zijn gedicht de plaats van de aangehaalde woorden met

gedachtestreepjes te markeren, en een afbreekteken toe te voegen

waardoor connotatie en ritme zich wijzigen. Vergelijk:

Ein Riitsel ist Reinentsprungenes. Auch
Der Gesang kaum darf es enthullen. Denn
Wie du :infingst, wirst du bleiben (...).
'Der Rhein' H6lderlin12

(10) Zijn begrip 'iterabilit6' is hier illustratief: herhaling impliceert tegelijkertijd veran-

dering.
(11) Vgl. ook Nagele (1987;135-168).

(12) H6lderlin (1984;14D.
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Ihre - 'ein
Riitsel ist Rein-
entsprungenes' -, ihre
Erinnerung an (...).

De connotatie van zuiverheid wordt in het fragment van Celan scher-per benadrukt, terwijl die van 'rein' als de rivier de 'Rhein' is afge-
zwakt. Celan noemt expliciet de naam van Holderlin in het vers en
spreekt over Tubingen en Torme: de stad en het torentje waarin de
achttiende-eeuwse dichter de laatste ruim dertig jaar van zijn leven
werd verzorgd door een meubelmaker (Schreiner). Toch zijn dezewoorden die refereren aan de situatie waarin Holderlin leefde, geengarantie voor een oorspronkelijkheid van betekenis. Achter de referen-tiale aanwijzingen kan een meervoudigheid van connotaties gesigna-
leerd worden.13 De Halderlin-verwijzingen bieden naar mijn mening
niet de sleutel waarmee de betekenis van Celans tekst geopend wordt,maar benadrukken het raadsel en toeval van de ketens van teksten diein de poatische traditie gevormd worden. De keten van verzen waarin
een tekst zich middels citaten plaatst bevestigt geen eenheid van bete-kenis die te achterhalen zou zijn, maar markeert de verspreiding van
betekenis zonder dat een definitief beginpunt vast te stellen is.

Wanneer we de verschillende commentaren met betrekking tot hetvers 'Tubingen, Janner' in nadere beschouwing nemen, blijkt dat de
betekenissen die door verschillende recipienten op verschillende tijds-momenten vastgesteld worden, nogal overeenkomstig zijn. De beper-kingen van de taal en de moeilijkheid van het schrijven van poezie in
deze tijd worden in bijna alle commentaren, met uitzondering van dievan H8ck, benadrukt. Een gevolgtrekking die hieruit gemaakt zou kun-nen worden, is dat voor de professionele lezer die bekend is met de
secundaire literatuur rond Celans werk het lezen van dit vers vrijwel
overbodig wordt. De Celan-kenner zal de poetologisch/adorniaansesleutel die deze tekst ontsluit inmiddels kennen. Het gedicht hoeft niet
langer gelezen te worden of, scherper geformuleerd, is zelfs onteesbaar
geworden: de betekenis wordt immers bij voorbaat gekend. Dit kennenhoudt in dat men de tekst inpast in de geldende poetologische struc-tuur. Lezen als poging betekenis te creeren wordt onnodig, want men
weet vanuit het uitgangsperspectief dat vast ligt, al wat er staat.

(13) De meervoudigheid wordt versterkt door vragen die het vers oproept en die moei-lijk te beantwoorden zijn. Waarom bijvoorbeeld zijn er meerdere 'Schreiner' en
waarom zijn zij verdronken? Wie of wat bezoeken zij?
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De vraag die naar aanleiding van de Celan-receptie rijst, is of het
mogelijk is, voorbij te gaan aan de vaste kaders die voortdurend zo'n

belangrijke rol spelen. Kan een interpretator de gedichten lezen los
van de tot conventies geworden vragen die aan bepaalde teksten

worden gesteld? Zijn de tot cliche vervormde metaforen ook op een
andere manier te lezen? Kunnen we ontkomen aan biografische,

werkelijkheids- en intertekstuele verwijzingen, die een oorspronkelijk-
heid suggereren die niet meer achterhaalbaar is? Deze vragen werden

in zekere zin ook aan de orde gesteld gesteld door Szondi, maar ik zou
hen willen radicaliseren.14 Sommige gedichten van Celan hebben lang-

zamerhand hun individuele werking verloren, nu zij steeds in eenzelfde

context worden geplaatst van holocaust en de onmogelijkheid daaraan

door middel van taal uitdrukking te geven. De interpretatiestructuren
en metafoorvelden die door de commentatoren beschreven zijn, zijn
tot een harnas rond deze teksten geworden. Veel beelden hebben hun

verrassende en vervreemdende (toevallige) werking verloren. Deze

metaforen zijn dood, want niet meer bereikbaar voor andere contras-

terende interpretatieve inzichten en betekenisconstructies, en zijn

kennelijk niet meer leesbaar los van een stevig opgebouwd systeem van
erudiete commentaren.15

Celans poezie kan gelden als representatief voor twintigste-eeuwse
literatuur die gecanoniseerd wordt, en vervolgens geannexeerd tot het
domein van professionele recipienten, die betekeniskaders met betrek-
king tot bepaalde verzen vastleggen en vervolgens als noodzakelijke

kennis beschouwen. Niet alleen de complexiteit van de teksten zelf,
maar ook het feit dat de secundaire commentaren zich opstapelen tot
een vast waardepatroon, werpt een barriere op voor de lezer, die het

it16

"Lesen Sie! Immerzu nur lesen, das Verstiindnis kommt von selbst

niet langer serieus lijkt te durven te nemen. Een typerend kenmerk
van modernistische lyriek als 'Dissonanz' (een samengaan van 'Un-
verstiindlichkeit' en 'Faszination')17 die een mate van ondoorgronde-

lijkheid van betekenis bevestigt, wordt uitgewist in de vaste betekenis

(14) Szondi (1972;113-125). Vooronderstelling bij zijn twijfel aan de noodzaak van

informatie bij het interpreteren van een gedicht is, dat betekenis te begrijpen is op
grond van de autonomie en immanente logica van de tekst. Zie hoofdstuk twee

voor reacties van Gadamer en Derrida op het betoog van Szondi.

(15)  Hierbij denk ik aan verzen als Todesfuge'of Tenebrae, die zeer veelvuldig gernter-

preteerd zijn en min of meer onleesbaar geworden zijn. Er valt geen betekenis

meer te creeren, want die betekenis is er al: staat vast.

(16) Uitspraak van de dichter zelf, opgetekend door Chalfen (1983;D.

(17) Vgl. Friedrich (1985;15 e.v.).
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die aan bepaalde referentiekaders verbonden blijkt te zijn.
Er ligt een uitdaging in de aanname dat Celans lyriek vanuit een

'niet-op-de-hoogte-zijn' van de informatie van in de secundaire litera-
tuur vastgelegde referentiekaders wel te interpreteren is.18 Als men in
staat zou zijn vaste kaders af te breken of zodanig te hanteren (bij-
voorbeeld in combinatie met andere rivaliserende kaders)19 dat zij tot
nieuwe inzichten leiden, zou wellicht opnieuw gelezen kunnen worden.
Menninghaus formuleert dit verlangen, hoewel hij het niet in praktijk
brengt:

Celans Geheimniskramerei bei gleichzeitiger Anspielungswut k8nnte daher auf
einem Bewusstsein um eine Voraussetzung von Lektore beruhen, die ich pro-duktives Nicht-Wissen nennen m6chte. Nicht-Wissen meint dabei keine Voraus-
setzungslosigkeit der LektOre, kein Nichts-Wissen, sondern eine Differenz zum
Setzen auf 'Entschlusselung' durch abstrakt-singulares Fakten-Wissen. (...) AlsCelan-Leser sollen wir dieses Nicht-Wissen vielleicht nicht so sehr in positivesWissen Oberfihren als vielmehr stets auch als Nicht-Wissen - als ein Negativ-Positives - bewahren und in sich bewegen. (1986;93).

Dit lezen zonder van te voren vastgestelde kennisbronnen ten aanzien
van Celans werk impliceert niet een neutraal lezen zonder verwachting.Elke lezer stelt wel en niet bewust vragen aan de tekst. Hij neemt de
tekst waar vanuit een bepaalde context of structuur. Van belang is de
aantekening dat die structuur niet gesloten is maar open, met andere
woorden dat het antwoord op de gestelde vraag niet reeds veronder-
steld wordt voordat aan het lezen begonnen wordt. Bepaalde vragenzullen niet beantwoord kunnen worden door de tekst.

Gedichten, zelfs als zij zo veelvuldig becommentarieerd zijn alssommige gedichten van Celan, moeten iets fascinerends en raadselach-
tigs houden. De lezer moet bereid zijn zich te laten overvallen, ver-
bazen, of zoals Meijer het noemde "verleiden" door de tekst.20 Dit
kan alleen bereikt worden als hij niet een van te voren opgesteld sja-

(18) Gadamer zinspeelt hierop in het nawoord van zijn essay Wer bin ich, maar neemt
hier niet echt de consequenties van, want hij zet zijn voorkennis niet terzijde.

(19) Representatief is de lectuur die Broda presenteert van Die Niemandsmse. Zij
koppelt kabbalistische aspecten aan denkbeelden van Heidegger (1986;37) en levert
een verfrissende interpretatie van Celans bundel die zij centreert rond de begrippen'roos' en 'amandelboom'. Beide noties zijn gerelateerd aan de lyrick van de joods-russische dichter Ossip Mandelstam. Broda (1986).

(20) Meijer (1988;69 e.v.) spreekt in navolging van Barthes (1973) en Sontag (1966) overhet "erotisch lezen" waarin de interpretator een ontvoerend leesgenot ervaart door
de tekst.
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bloon over de tekst heenlegt. Degene die leest moet zich voortdurend

afvragen wat hij doet, hoe hij leest, vanuit welke positie hij bezig is.
Maar hij moet niet pogen op basis van voorkennis een oorspronkelijke
betekenis van de gedichten te reconstrueren. Het gaat bij het lezen om

constructie, destructie en reflectie, en niet om de invul-ling van een
betekenisschema.

Door de gestandaardiseerde betekenis van Tubingen, Janner' heen
wordt een andere betekenis leesbaar, die op te merken valt naar aan-
leiding van de figuur van herhaling die in deze tekst nadrukkelijk aan
de orde is. Het betreft de repetitie van: ihre/ihre, kame/kame/kame,
Mensch/Mensch, er durfte/er durfte, lallen/lallen, immer-/immer-,
zuzu, Pallaksch/Pallaksch. 'Kame' krijgt meer nadruk dan de andere
herhaalde woorden, omdat het tot twee keer toe gerepeteerd wordt.

Opvallend is ook de semantische repetitie die zich voordoet in woor-
den die een watermotief herhalen: schwimmende, ertrunkener, tau-
chenden.

Dit watermotief kan op verschillende manieren gelezen worden.
Als reflectiemotief weerspiegelt het beelden. Deze spiegeling of ver-
dubbeling wordt aangegeven in de herhaling van woorden en wordt
versterkt als commentaar op het poetisch handelen: dat wat Holderlin

bezighield wordt door Celan herhaald. De nakomer zet de poezie van
zijn voorganger opnieuw in werking.

Het watermotief kan ook gelezen worden als geboortemotief en in
die zin vindt het ondersteuning in de beschrijving (de belofte) dat er
een mens ter wereld kwam en dat ogen (nog) blind zijn. De geboorte
sluit aan op de connotatie van 'begin' die in "Janner" uit de titel van
het vers leesbaar is als aanvang van een nieuw jaar, en in het woord

'entsprungenes' dat een begin van een stroom aanduidt.
De nadrukkelijke repetitie van de woorden is in deze betekenis-

compositie op te vatten als het ritme van weetn, waarmee het geboren

worden gepaard gaat. Het tot drie keer herhaalde 'kiime' bevestigt de
climax van het baringsmoment. Het woord 'lallen' past bij de pasge-
borene die nog niet kan spreken en 'pallaksch' (als een tegelijkertijd
uitsprekend ja en nee) bij het trauma dat met de geboorte de mens
overvalt: er is een terugverlangen naar geborgenheid die met de affir-
matie van leven onherroepelijk verloren is gegaan. Het geboren
worden impliceert het te loor gaan van de harmonie die in de veilige

vochtige ruimte van de baarmoeder bestond.
Het geboortemotief is natuurlijk ook poeticaal en te begrijpen als

de scheppende daad van het ter wereld brengen van het gedicht

("uberreden", "Worten" en "sprach" kunnen hiermee in verband ge-
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bracht worden). Deze poeticale connotatie wordt ondersteund in het
schrijven van de naam Holderlin. Deze naam wordt verbonden aan het
begrip "Turme" dat een erotische associatie oproept: het voortbrengenvan de woorden wordt gemarkeerd door torens als fallussymbool, als
"wapen" dat het geboren worden in gang heeft gezet. Er is een seman-
tisch verband tussen dit fallussymbool en de "Patriarchen" die ook
mannelijk zijn en een assonantische relatie onderhouden met "pal-laksch". Eenzelfde mannelijke connotatie is te lezen in "Lichtbart". Het
dragen van een baard is immers voorbehouden aan het mannelijk ge-slacht. Deze baard wordt vervreemd omdat hij van licht is. Deze man-
nelijke connotaties staan in oppositie tot de connotatie van vrouwelijk-
heid die verbonden is aan het moment van baring.

15. Het schrijven in de poazie
Na een excursie door de Celan-Forschung kan geconstateerd worden
dat de meeste interpretatoren zich bezighouden met gedichten uit
Celans eerste periode: bundels als Fadensonnen (1968), Lichtzwang
(1970) en Schneepart (1971) worden minder frequent besproken. Ik wilmij in mijn lectuur voornamelijk richten op gedichten uit de tweede
periode en uitproberen hoe zij, buiten de conventionele kaders om, te
lezen zijn.

Beda Allemann, die de uitgave van Celans Gesammelte Gedichte
bezorgde, stelde een tweedeling vast in het oeuvre die gebaseerd was
op de moeite die lezers hebben met een betekenisbepaling van delatere verzen:

Der Einschnitt [van het werk in twee afzondertijke delen] ist nicht nur ausser-
licher Art. Die vier ersten Einzelbande begrundeten und befestigten Celans
Ruhm als einer der grOssten Lyriker deutscher Sprache in diesem Jahrhundert.
Die (...) weiteren vier Bande hinterliessen neben Bewunderung auch einige Rat-
losigkeit bei Lesern und Kritikern (...). Wir stehen vor der gewiss nicht leichten
Aufgabe, die Kriterien uberhaupt erst zu entwicketn, die eine reflektierte Auf-
nahme der zweiter und (...) bedeutenderen Halfte von Celans lyrischem Lebens-
werk erst mdglich machen werden. (1983;421).

Allemann pleit hier voor de ontwikkeling van een nieuwe strategie vanlezen en interpreteren van Celans latere verzen. Zo'n nieuwe strategiekan gevonden worden in een leeshouding die voorbij probeert te gaan
aan de bekende referentiekaders.

Gadamer karakteriseerde de latere gedichten van Celan als "Un-



208

entzifferbar".21 Hij staat in deze opvatting niet alleen: hoe uitgebreid
de Celan-Forschung ook is, de becommentariering van de verzen con-
centreert zich voornamelijk op de bundels Mohn und Gedachtnis

(1952), I/on SchweHe zu SchweUe (1955), Spmchgitter (1959) en vooral
op Die Niemandsrose (1963). Waar Gadamer vanuit zijn streven naar
betekeniscoherentie belemmerd werd door de semantische en syntac-
tische complexiteit en gecomprimeerdheid van de lyriek uit Celans
tweede periode, kan een deconstructieve lectuur die het vaststellen van
een betekenissynthese als mogelijkheid ontkent, op weg gaan vanuit

een signaleren van fragmentaties van betekenis die niet in definitief
verband tot elkaar staan.

Vanuit hermeneutische hoek suggereert men dat er een consisten-
te (algemene) oorsprong aan de fragmentatie van betekenis ten grond-

slag ligt. Sars expliciteert een dergelijk standpunt:

Statische en statistische beschouwingen zijn derhalve nagenoeg onmogelijk en
gelet op Celans pottica zelfs geheel uit den boze. Desalniettemin kan een verge-
lijking van parallelplaatsen tot een beter begrip van bepaalde tekstpassages

bijdragen, zeker wanneer op grond van het cyclisch karakter van de gedichten
een innerlijke consistentie doorschemert. (1988;22).

Deze consistentie wankelt echter zoals in de latere verzen te lezen valt,
omdat de gelijkheid van parallelplaatsen een differentie van betekenis
blijkt te markeren.22

Consistentie van Celans poezie, geformuleerd als "Sinneinheit"
wordt ook gesuggereerd door Konietzny, die in de verantwoording van
zijn receptie-onderzoek stelt dat vooral in de latere gedichten van
Celan begripsproblemen voorkomen, maar dat duiding van deze ge-
dichten toch mogelijk is: "( ...) vermittelbare Deutungen auch der

spaten Gedichte [sind] moglich (...) wenn das Koharenzgefuge expli-
ziert und als Sinneinheit dargelegt wird." (1987;4). Deze "Sinneinheit"
baseert Konietzny gedeeltelijk op de intentie van de dichter ("die Wir-
kungsabsicht des Autors") en op de receptie en de voorkennis van de

(21) Op een congres in Seattle 1984 verklaart hij nader: 'Ich muss offen bekennen, dass
ich von dem spateren Celan vielleicht dreissig Gedichte wirklich verstanden habe:
Gadamer (1987;58).

(22) Sevenich (1985;3) plaatst terecht kanttekeningen bij de parallellisering van begrip-
pen en motieven. Zij meent dat het signaleren van parallelplaatsen slechts als

hulptechniek bij de eerste lektuur kan gelden, en niet als verklaringsmodel voor het
'Celanschen Sprachgebrauch".
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professionele lezer.23
Naar mijn mening kan de semantische en syntactische heterogeni-

teit van de latere gedichten van Celan begrepen worden zonder dat het
lezen door voorkennis gestructureerd wordt tot betekenissynthese. De

heterogeniteit hangt samen met een opvallende complexiteit van de ge-
dichten: het schrijven of vormgeven van poezie is binnen de gedichten
zelf in ontwikkeling als een dynamisch proces. De verzen hebben in
eerste instantie geen betrekking op een buiten de tekst aanwezige his-

torische of esthetische werkelijkheid, maar zijn als autonome tekst op
zichzelf gericht.24 Steiner spreekt in verband met deze zelfreflectiviteit
over "ontologische complexiteit" van Celans poezie:

Ontological difficulties confront us with blank questions about the nature of
human speech, about the status of significance, about the necessity and purpose

of the construct which we have, with more or less rough and ready consensus,

come to perceive as a poem. (1978;41).

Opmerkelijk is dat Steiner - die zich in Real presences (1989)  uiterst
negatief over het deconstructieve lezen uitlaat - een relatie legt tussen

een dergelijke complexe poezie waarin niet de dichter maar (zoals
Celan in zijn Meridian-rede schreef) "die Sprache spricht" en decon-

structie:

The result of such openness is not so much a text, but an 'act', an eventuation

of Being and literal 'coming into Being'. At a naive level, this image yields the

suspect expressionistic tag that 'a poem should not mean but be'. At the more
sophisticated but equally existential level, it generates the poetics of 'dissemina-

tion', of 'de-constructive' and 'momentary' reading that we find in Derrida (...).
(1978;46).

Het deconstructieve lezen sluit aan op teksten die zichzelf schrijven.

Het bereik van poezie wordt afgebakend en gemanipuleerd in hetero-

gene syntactische en semantische constructies. Schrijven fungeert niet
als thema, maar als een operatie die wordt bewerkstelligd door de
vorm waarin de teksten geschreven zijn. Via haar talige opbouw, haar

(23) Voorkennis impliceert inzicht in de 'Spezialvokabular' van de verzen; belezenheid

op basis waarvan literaire, taalfilosofische, politieke en historische dimensies in
Celans gedichten opgemerkt kunnen worden; en inzicht in de culturele en biogra-
fische achtergrond van de auteur. Konietzny (1987;13).

(24) De latere verzen van Celan voldoen tot op zekere hoogte aan de kwatificatie

'po6sie pure' in die zin dat zij geen mededelende refererende functie hebben, maar

autonoom zijn.
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retorische figuren, vestigt de poezie de aandacht op zichzelf, vaakbuiten een expliciete poeticale thematiek en zelfs buiten het lyrisch
subject om. Het gaat in deze verzen om een poeticaal motief dat tege-
lijkertijd passief en actief is: het wordt geproduceerd in poezie maar ir
ook poezie.

Celans latere gedichten bezitten geen beslisbare betekenis, maar
tonen een scheppen van betekenis. De teksten hebben een zelfreflec-
tieve en niet-referentilile functie. In deze zelfreflectie is de band met
de auteur doorgesneden. Kennis omtrent zijn persoonlijke omstandig-heden en opvattingen staat los van de verbeelding van betekenis in de
tekst. Een vraag die tijdens het leesproces gesteld kan worden is hoe
de fragmentarische gedichten zijn opgebouwd; met welke taalmiddelen
en retorische figuren zij geschreven zijn.In het hierondervolgende zal ik sporen van het schrijven die doorde latere lyriek van Celan lopen volgen. Diverse tekstuele constructies
kunnen gesignaleerd worden als dergelijke sporen en bieden aanleiding
tot voorstellingen van betekenis, zonder dat daarmee coherentie be-
reikt wordt: steeds opnieuw wordt de lezer door de manier waarop hetschrijven plaatsvindt met betrekking tot de constituering van een
definitieve betekenis een aanknopingspunt ontnomen. Hij kan slechts
dwalen in het labyrint van betekenis zonder de weg naar de uitgang tevinden.

Met de aandacht voor het schrijfproces van en in de latere verzen
van Celan, voeg ik mij niet in het poetologisch kader van waaruit ver-
scheidene constructieve interpretatoren Celans poezie lezen. Zij im-mers beschouwen het schrijven als thema dat in de gedichten aan de
orde is, terwijl ik geinteresseerd  ben in het schrijven  als een proces dat
in de verzen aan de gang is. Ik sluit mij aan bij Szondi die beweerde:

(...) [Celan hat] an die Stelle des traditionellen symbolistischen Gedichts, das
von sich selber handelt, das sich selbst zum Gegenstand hat, ein Gedicht gesetzt,das von sich selbst nicht mehr handelt, sondern es ist. Ein Gedicht, das nicht
mehr von sich selbst spricht, sondern dessen Sprache in dem gebo/gen ist, was es
seinem Gegenstand,    was    es sich selber zuschreibt:    in     der    Bestandigkeit.
(1971;25).

Een lectuur van (de latere) verzen van Celan kan op elk willekeurig
punt beginnen. Ik koos het woord steen als beginpunt, omdat het door
veel interpretatoren wordt voorgesteld als fundament van het belang-rijke thema van (poeticale) onvruchtbaarheid dat telkens terugkeert.
Het blijkt evenwel een woord te zijn zonder beslisbare betekenis en als
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zodanig brengt het het vaste thematische kader waar het toe zou beho-
ren in beroering. Met andere woorden: in het thema van de steen als
onvruchtbaarheidssymbool dat de tragiek van het verloop van de twin-

tigste-eeuwse geschiedenis, en in adorniaanse zin de onmogelijkheid
van het schrijven van poezie in deze tijd, aan de orde stelt, blijkt een
operatie van schrijven leesbaar die deze onvruchtbaarheid tegen-
spreekt.

"Stein" komt in diverse semantische combinaties voor en krijgt ver-
schillende connotaties: steen als iets oerouds en natuurlijks; kouds en

levenloos; zwaars; etc.. Sommige van dergelijke combinaties resulteren
in een neologisme als "Steintag". Een neologisme draagt een paradox
in zich. Enerzijds betreft het een niet bestaand woord voor een niet
bestaande zaak. Maar ook zou je kunnen stellen dat het een wel be-
staand woord is voor een niet bestaande zaak. Met het woord "steen-

dag" ontwerpt Celan in de poetische context een nieuw woord dat geen
referentiele waarde heeft, dat naar niets buiten die context verwijst.
De passage waarin "Steintag" zich voordoet luidt:

Auch das noch
bergen, ehe

der Steintag die Menschen-
und Tierschwarme leerblkt, ganz wie
die vor die Munder, die Mauler getretne
Siebenfliite es fordert. (GW II;139)P

In de passage is leesbaar dat er op een "Steintag" een exodus op gang
komt op bevel van een "Siebenflate" (ook een neologisme). In combi-
natie met het woord "leerblasen" zou de steendag opgevat kunnen
worden als een koude dag26 waarop de wind door merg en been
blaast en zwermen van mens en dier uiteen drijft. De "Siebenfidte for-

dert"; hij maakt aanspraak op macht. We krijgen geen houvast aange-
reikt voor een beslissing wie of wat deze "Siebentlate" is: de twee voor-

gaande strofen bieden geen aanknopingspunt voor diens identificatie.
Semantische relaties bewerkstelligen de structuur van het gedicht. Er is
een verband tussen "Munder/ Miiuler" en "Flilte", omdat een fluit
meestal wordt bespeeld via de mond. Ook is er een semantische link te
leggen tussen de negatieve connotatie van "Miiuler" en het als dreigend

op te vatten "fordern".

(25) De nummering achter de gedichten en gedichtfragmenten verwijst naar de
Gesammelte Werke.

(26) Vergelijk onze Nederlandse uitdrukking ' het is steenkoud'.
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Het is met betrekking tot dit vers niet mogelijk een beslissende
uitspraak te doen over de betekenis van woorden als "Steintag" en
"SiebenUOte: Dientengevolge worden we als lezers aangezet tot een
doordenking van de vraag wat hun functioneren als neologisme in-houdt. Met het schrijven van nieuwvormingen levert de dichter com-
mentaar op de eigen dichterlijke activiteit. Hij tracht het binnen/buiten de tekst te manipuleren. De compositie van nieuwe woorden
breekt de poetische context open - verwijzend naar een realiteit die er
niet is - en sluit haar tegelijkertijd af, want de woorden bestaan alleen
in het gedicht en niet daarbuiten.

Konietzny deelt mee dat Celan ontkende dat hij gebruik maakte
van neologismen en vertelt dat de dichter daarbij verwees naar woor-
denboeken en encyclopedieen.27 De vraag rijst of een versexterne
poeticale opmerking van Celan uit 1961 dient te worden vastgehouden
als leidraad bij een interpretatie van zijn latere teksten. We keren hier-
mee terug naar de discussie tussen De Man en Derrida betreffende de
vraag of een auteur bij voorbaat de ultieme lezer is van zijn eigen werkof slechts een als de anderen. Ik heb een voorkeur voor een beves-
tigend antwoord op het laatste deel van de vraag en meen bovendien
dat het overnemen van geologische, astronomische en biologische ter-
men en zelfs het citeren van een passage uit de biologische vaklitera-
tuura, deel uitmaakt van de markering van het schrijven als poetisch
handelen. Ook de eventueel "geleende" vaktermen functioneren in de
poetische context als neologisme, want zij articuleren de schriftelijkeactiviteit die gebaseerd is op produktie en reproduktie van teksten, op
het ontnemen van oorspronkelijkheid aan de tekst die geciteerd wordt,en op het feit dat een tekst altijd deel uitmaakt van een keten van
andere teksten.

Steiner (1978;40) spreekt in verband met eventuele vaktermen die
in de po8tische contekst voorkomen over "contingent difficulties" die
lezers noodzaken encyclopedieen, woordenboeken en grammatica's nate slaan. Janz meent dat de onbegrijpelijkheid van Celans latere ge-
dichten bepaald wordt door het toeval of de lezer wel of niet over ge-

(27) Konietzny (1987;10). Hij beschouwt bepaalde voorkennis van denkbeelden van de
auteur en teksten die deze geraadpleegd heeft als onderdeel van het begripsproces
getuige het receptiemodel dat hij presenteert (1987;15). In dit model wordt echter
niet duidelijk dat een professionele recipient beter op de hoogte zal zijn van derge-lijke kennis dan een 'gewone' recipient. Opvallend is dat het resultaat van beide
receptieve handelingen afwijkt: de 'gewone' lezer begrijpt de tekst en begrijpt
vervolgens bepaalde voorkennis [maar hoe neemt hij die eigenlijk waar?], terwijlde
professionele lezer een metatekst produceert naar aanleiding van het gelezene.

(28) Konietzny (1987;16) in navolging van Gottfried Schneider.
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detailleerde (referentiele) informatie beschikt. Als de lezer informatie
mist zal hij sommige verzen niet kunnen interpreteren, hoewel het niet
zo is dat het vers geinterpreteerd is zodra men die informatie wal
bezit.

Mijns inziens doet het er nauwelijks toe over hoeveel vaste voor-

kennis de lezer beschikt. Kennis omtrent geleende en nieuw ontworpen
begrippen zal varieren afhankelijk van de omstandigheden en tijd
waarin een lezer zich bevindt, maar elke lezer zal zich moeten inzetten
voor een ontwerp van nieuwe betekenissen die aan de vaktermen in de
poatische contekst toegekend tn toegevoegd kunnen worden. Beteke-

nis is niet, maar wordt gecreeerd tijdens het proces van lezen. Soms
moet je scheppen tegen de verdrukking in.

De steen treedt ook op in de benoeming van een klein plantje:
"der puppige Steinbrech"29 groeiend in de voeg van een tegel: "in der
Fliesenfuge". De tegenstelling plant/tegel accentueert de binaire oppo-
sitie natuur/cultuur. Deze dichotomie wordt ondersteund in de naam
van het plantje: plant en steen zijn onverenigbaar: "Steinbrech". De
natuur (door)breekt de stenen tegel. Natuur beschikt over meer kracht
dan cultuur.

Het omgekeerde kan echter ook beweerd worden. In de derde
strofe bijvoorbeeld wordt expliciet een poeticaal motief gepresenteerd:
"schlaksig / kommt eine Ober- / mundige Silbe geschritten". De combi-
natie van "Silbe" (cultuur) en "schlaksig" (natuur) werkt vervreemdend:
het beeld van een kruipende lettergreep levert geen herkenbaar beeld
op, maar vestigt de aandacht van de lezer op de werking van de taal
waarin absurde voorstellingen vorm kunnen krijgen. In de poezie (cul-

tuur) is mogelijk wat in de natuur niet mogelijk is.
Frappant is dat er in een ander gedicht waarin steen voorkomt,

gebruikt als werkwoord dat een verstening/stilstand aangeeft, beelden

optreden die zich ook in het vers over de steenbreek voordoen. Dat

valt op als de gedichten naast elkaar gelezen worden:

DER PUPPIGE STEINBRECH 1.6SSPUPPEN: also

in der Fliesenfuge hier steints nicht,
des leer-
gebeteten, treibhaus- nur Landschneckenhauser,
haften Asyls, unausgeblasen,

sagen zur Wuste: du
ein horniger Blick bist bev6lkert - :

(29) Steenbreek (Saxifraga of kandelaartje) is een kruid met witte bloemen dat groeit op
droge zandgrond, tu&sen straatstenen of muurvoegen.
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schliift sich ins halb-
offene Tor ein, die Wildpferde stossen

in Mammut-
schlaksig harner:
kommt eine Ober-
mundige Silbe geschritten, Petrarca

ist wieder
ein erwachter in Sicht. (GW II;394).Blindenstab weist ihr
den Ort zu hinter
den SchimmelmShnen. (GW II;142).

In beide verzen wordt over het schrijven zelf verteld - in de derde
strofe van het linker en de slotstrofe van het rechter vers - maar wordt
het proces van schrijven ook getoond in de aandacht die vreemde voor-
stellingen of absolute metaforen voor zich opeisen. Taal beschrijft niet,
maar suggereert en verbeeldt.

Een aantal beelden vertoont een opvallende semantische analogie:
Schimmelmahnen-Wildpferde; horniger Blick-Mammuthdrner; Land-schnecken-schlaksig (beide woorden suggereren traagheid); puppig-
Ldsspuppen; leergebeteten Asyl-Wuste (beiden houden verband met
'ontvolktheid'); Blindenstab weist-in Sicht sein; treibhaus-Land-
schneckenhauser (beiden duiden op een verplaatsbare woning). Tussen
twee verzen uit afzonderlijke bundels, Fadensonnen en Schneepart, be-staat dus een zekere parallellie in beeldspraak. Toch resulteert dit niet
in de fixatie van een bepaalde betekenis, maar leidt dit juist tot een
accentuering van de meerduidigheid van taal. Gelijkheid benadrukt indit geval differentie. Als de lezer het ene vers begrepen heeft, biedt
dat hem geen enkele garantie voor een begrip van het andere. De
gedichten doen tijdelijke en geen algemeen geldende uitspraken. Het
schrijven is eenmalig, elke keer als het gebruik maakt van eenzelfde
metafoor ontstaat er een andere betekenis.

Er is een relatie tussen de steenmetaforen en de wijze waarop het
schrift opereert. Ook in een vers waarin Mikrolithen als naam van een
steensoort wordt genoemd30 wordt een dergelijke relatie duidelijk:
"Ein Zeichen / Idimmt es zusammen / zur Antwort auf eine / grubeln-
de Felskunst" (237). Het teken wordt hier in verband gebracht met
rotskunst: uit of tot steen maken. In het woord "Felskunst" (een nieuw-

(30) Mikrolithen zijn de kleinste kristallen in de grondmassa van uitvloeiingsgesteente.Deze stenen werden in de oertijd gebruikt als werktuig en wapen.
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vorming van rots en kunst) is opnieuw de tegenstelling natuur/cultuur
ingeschreven. De oppositie die in deze beeldspraak te lezen is accen-

tueert de gedachte dat natuurlijke elementen £tls planten, dieren, geo-
logische en astronomische verschijnselen worden gecultiveerd door ze in
de context van het vers in te schrijven.

Veel nadrukkelijker blijkt deze relatie echter naar voren te komen
in een vers over Brancusi, de beeldhouwer of 'steenbreker', waarin het

verlangen beschreven wordt steen het onmeedeelbare te laten mee-
delen. Ik citeer het vers in zijn geheel:

BEI BRANCUSI, ZU ZWEIT

Wenn dieser Steine einer
verlauten liesse,
was ihn verschweigt:
hier, nahebei,
am Humpelstock dieses Alten,
tat es sich auf, als Wunde,
in die du zu tauchen hattst,
einsam,
fern meinem Schrei, dem schon mit-
behauenen, weissen. (GW II;252).

Wat als eerste opvalt is dat het gedicht een titel draagt. In de latere
gedichten van Celan komen niet veel afzonderlijk genoemde titels
voor. Meestal valt de titel samen met de beginregel van de verzen en
wordt hij slechts duidelijk in de met hoofdletters gemarkeerde woor-
den van die beginregels. In dit geval is de titel een conventioneel
gegeven; hij stelt het onderwerp van de tekst aan de orde. Dit onder-

werp is echter dubbelzinnig en roept de vraag op of het gaat om een
tweede bezoek aan Brancusi, of om het voor de tweede keer in aan-

raking komen met diens beelden. Met het schrijven van de naam van
de kunstenaar wordt de associatie werken/scheppen opgeroepen. Het
scheppen van de beeldhouwer valt te vergelijken met het creeren van
beelden in de poetische taal.

Deze associatie is nogal stereotiep: in veel modernistische gedich-
ten wordt verwezen naar andere kunstenaars en kunstdiciplines. Celan

vervreemdt de associatie evenwel door een omdraaiing van de te ver-
wachten zinsvolgorde in de eerste regel ("Wenn einer dieser Steine")
en een daaraan gekoppelde paradox in regel twee en drie: verlauten -
verschweigen. Bovendien wordt de gelijkenis tussen beeldhouwen en
dichten bevestigd maar onmiddellijk ook ontkend in de suggestie van
stenen die zouden kunnen verklanken ("verlauten") wat verzwegen bleef.
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Het verzwegene is problematisch, want hoort bij de "einer" die iets tot
stand brengt met de stenen. Het subject van het verzwijgen is een
"was" dat niet nader omschreven wordt.

De object-subject relatie in dit vers is complex: "einer" dat naarBrancusi kan verwijzen, maar ook naar een ander persoon, zou ietskunnen uitdrukken in steen, maar het intrigerende is dat hij niet datzou kunnen uitdrukken wat hij zelf heeft verzwegen, maar dat hij datzou kunnen uitdrukken wat hem "verzwijgt". De eigenschappen die vol-gens verwachting aan het subject toebehoren (hij verzwijgt zijn ervarin-gen; hij kan niet spreken over het 'Unwiederholbare') worden toege-kend aan het subject als object. lets onbenoemds verzwijgt de beeld-
houwer ("einer").

De Man benoemde, zoals ik in hoofdstuk drie beschreef, een ver-
gelijkbare gecompliceerde constructie in de poezie van Rilke als chias-
me.31 Het ging om een verrijking van het traditionele chiasme, om deomkering van het binnen en buiten ten opzichte van het lyrisch subject.Met de invenie van polariteiten van agens en instrumentum wordt
nadruk gelegd op de autonome functie van de taal. Niet het beschre-
vene, maar de manier waarop geschreven wordt vraagt de aandacht
van de lezer. Hij wordt gewezen op het feit dat voor de hand liggendesemantische en syntactische verbindingen van elkaar losgemaakt wor-den. De tekst baant haar eigen weg, of zoals Schwall naar aanleiding
van De Man schrijft:

Jedesmal wenn ein Objekt mit einem Subjekt "kommuniziert", scheint sich ein
fiktionales Moment einzuschieben, das die Eigenschaften von einer straffen
Objektgebundenheit loslast, und sich dem medialen Bereich, der auf beide
einwirkt und sie zersplittert, mitteilt. (1990;243).

Het signaleren van de retorische figuur van chiasme levert geen bete-kenis op en laat een aantal problemen die zich in de tekst voordoen
onopgelost. Hoe zou de lezer bijvoorbeeld het jij-personage dat in dezevende regel van het vers optreedt kunnen integreren binnen de
tekstuele handeling, en hoe moet "fern meinent Schrei" dat naar eenik-personage verwijst daaraan gekoppeld worden? Het tot stand bren-
gen van een betekenis wordt mede verhinderd doordat de handelingdie in de tweede helft van het vers beschreven wordt geen beslisbaar
subject heeft: "es tat sich auf betekent niets wanneer "es" niet te defi-

01) De Man (1979,20-56). Ook opgenomen als Introduction in een door De Man
bezorgde Franse vertaling van Rilke's gedichten Paris 1972.
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nieren is. Toch valt het vers niet als los zand uit elkaar; enerzijds
bestaat er een duidelijke klanksamenhang, ie-ei en u-au, anderzijds zijn
er semantische verbanden op te merken. Zo kan het "verlauten dieser
Steine" gerelateerd worden aan "mitbehauenen, weissen Schrei" en
begrepen worden als de schreeuw die in het marmer is opgesloten. Het
beeld doet denken aan de nooit gehoorde maar oneindige schreeuw
van de figuur op het schilderij van Munch. "Verschweigen", "Wunde"
en "einsam" benadrukken de onmacht tot expressie van de poiatische
tad.

Een ander vers waarin het chiasme als retorische figuur de nadruk
vraagt luidt:

IMLEEREN
wo sich die Kuttel rankt
mit der Bregen-
Blute,
warf ich mich Steinen zu,
die fingen mich auf
und bekrtinten ein Rund
mit dem, was ich wurde. (GW II;277).

De handeling van het stenen toewerpen naar zicllzelf, is een onmoge-
lijke handeling omdat werpen afstand veronderstelt, terwijl "ich" en
"mich" een eenheid behoren te zijn, en is bovendien tegengesteld aan
de activiteit van de stenen die "mich" opvangen. Ook hier treedt inver-
sie op: bij de eerste handeling is de 'ik' het subject en zijn de stenen
object, bij de tweede handeling is het omgekeerde het geval. Er is in
dit gedicht sprake van een omkering die vergelijkbaar is met de inver-
sie van opstijgen en vallen ("Flug und Fall") die De Man in 'Der Ball'
van Rilke las. Rilke's bal laat de bewegende kracht die de spelers hem
gegeven hebben los. Een subject raakt als het ware opgenomen in de
beweging van de bal naar omhoog en neemt dat wat beneden hem
blijft in zich op.32

In het vers van Celan vertegenwoordigt de inversie een circulaire
beweging die in het beeld van een "Rund" wordt bevestigd. De uitwis-
seling van subject en object die voorgesteld wordt in de handeling van
het stenen wegwerpen en vervolgens zelf opgevangen worden, bena-

02) De passage bij Rilke luidt:  [der Ball]...und sich neigt / und einhalt und den
Spielenden von oben / auf einmal eine neue Stelle zeigt, / sie orndnend wie zu
einer Tanzfigur...". De Man (1979;44).
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drukt de ondoorgrondelijkheid van betekenis, die versterkt wordt in de
metafoor van het brein van een inktvis.33

Ook Hamacher (1985;276-311) spreekt over inversie (daar waar
De Man de notie chiasme gebruikte, maar hij doelt op eenzelfde om-
kering van object/ subject relaties in poezie) en ook hij neemt daarbij
Rilke's Neue Gedichte als voorbeeld. Hij beweert dat inversie vooral
voorkomt in de gedichten uit Celans vroege periode en noemt diverse
voorbeelden waaronder de voorstelling van het kruis dat aan Jezus
genageld wordt; het beeld van een 'jij' die dichtbij is hoewel hij/zij
langzaam wegdwaalt (beide voorbeelden zijn afkomstig uit de aforis-
men van Gegenlicht); uitspraken als "abtrunnig, erst bin ich treu" en
"wir scheiden umschlungen". De inversie in Celans poezie impliceert,
volgens Hamacher, niet een tegenstelling van de normale representa-
tie, maar een complexe ruimte voorbij talige representatie:

Linguistic signs are not acts of reference adjoined to the representations of
autonomous subjects; nor are they the self-realization of their objectivity. In the
ellipse of Celan's inversions they are only the barren space cleared by a mute-
ness lost in itself. Like the place of language, so its presence - itself what is
apocalyptic in its last moment - is not a primary fact of reason, but the secon-
dary effect of a self-contraction of absence. (1985;282).

Hamacher spreekt zelfs van "inversie van inversie" om daarmee de
absentie en abstractheid te accentueren. Hij vestigt de aandacht op de
bijzondere zelfre0ectieve activiteit van Celans taal die consequentie is
van het feit dat de latere verzen zich ontdoen van subjectiviteit. Los
van een logisch subject krijgt taal een andere relatie ten opzichte van
zichzelf.

Inversie als retorische constructie, als figuurlijke circulatie, blijkt in
Celans verzen samen te hangen met een letterlijke circulatie en daar-
mee met de doordenking van het begrip ruimte. De lyrische ruimte
wordt in bepaalde gedichten op doordringende wijze aan de orde ge-
steld doordat micro- en macro-elementen met elkaar in aanraking
worden gebracht. Semantische combinaties en tegendraadse bewe-
gingen manipuleren een schaalvergroting en -verkleining. Kleine ele-
menten worden in verband gebracht met grote en andersom. Zo wordt
bijvoorbeeld een insekt gerelateerd aan een groot element, als licht
(206, 114, 287) of hemel (242):

03) Kuttel(fisch) is Zuidduits of Oostenrijks voor inktvis.
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DIE LEHMIGEN OPFERGUSSE,
von Schnecken umkrochen:

das Bild der Welt,
dem Himmel entgegengetragen
auf einem Brombeerblatt. (GW II;278).

De wereld wordt beschouwd vanaf de plant. Grote en kleine elementen
blijken met elkaar in verband te staan: hemel en bramenblad, slak en
wereld. Er is niet alleen een letterh)ke confrontatie van groot en klein
leesbaar; ook in figuurlijk opzicht wordt het kleine met het grote ge-
confronteerd: het slijm van slakken op het bramenblad wordt voorge-
steld als kleiachtige offerdrank. Gewijde en vulgaire zaken lopen in
elkaar over.

In dit vers wordt een beeld van schrijven op een bijzondere manier
gevisualiseerd. Slakken trekken slijmsporen achter zich: laten sporen
achter op het blad. Zij schrijven "het beeld van de wereld". Tegelijker-
tijd wordt duidelijk gemaakt dat schrijver en geschrevene losraken van
elkaar: het slijm wordt "umkrochen" door de slakken. Het spoor wordt
losgemaakt: het metoniem van schrijven verzelfstandigd.

Micro- en macrokosmos worden ook met elkaar geconfronteerd in
'Ein Leseast' waarin bizarre beelden relaties bevestigen tussen het
kleine en grote. Zo wordt er een voorstelling beschreven van de aarde
(macro) overtrokken met een steenlaag van hoornhuid (micro-ele-
ment) aangeraakt door een raket:

Erden, immer noch, Erden.
HornhautOber-
zogner Basalt,
raketengekOsst:
kosmisches
Umlauf-Geschau, und doch:
Binnenland-Horizonte. (GW II;403)

De planetaire omloopbaan uit de kosmos contrasteert met de horizon
van het binnenland. In ditzelfde vers is er sprake van "mondbefahrene
Rundstreu-Sonden" (onbemande ruimteschepen die gegevens uitzen-
den over de maan) en van "Blutklumpenort auf der Lungenschwelle"
(tromboseplaats op de rand van de longen). De omloopbeweging van
het bloed door het lichaam wordt gerelateerd aan die van planeten
door de ruimte. Een (letterlijke) circulaire beweging blijkt zich op
kleine 8n grote schaal af te spelen.

Dit circulatie-motief stelt de betekenis van het begrip ruimte ter
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discussie; ruimte geldt immers evenzeer met betrekking tot de plaats
die kleine elementen als insekt, plant en bloedklont innemen; als voor
de ruimte binnen (bloedsomloop) en buiten een mens; of de ruimte als
een vacuum rondom planeten. Celan accentueert de ondefinieerbaar-
heid van het begrip ruimte (zonder overigens het woord expliciet te
noemen) als hij de bloedsomloop binnen in een lichaam vergroot tot
de omloop der planeten. Ook inversie als figuurlijke circulatie stelde
het begrip ruimte aan de orde: het betrof de ruimte van de tekst waar-
in subject en object-relaties omgekeerd worden. In de abyme die ont-
staat verdwijnt de betekenis uit het zicht.

Op een aantal plaatsen worden hemellichamen door Celan expli-
ciet genoemd: "Saturn" (240 en 315) en "Merkurius" (364), en direct
gekoppeld aan een circulatie-motief: "Felgenring" (315); "Umlauf-
bahnen" (240) of de stroom van water: "flussaufwarts" (364) en "unter
der Flut" (315). Celan plaatst zich met deze beschrijving van planeten
in een poatische traditie. In de verzen van Mallarmd bijvoorbeeld,
komen ook planetaire beelden voor. Hierop wijst Austin, die naar aan-
leiding van de voorstelling van de Grote Beer in het sonnet 'Ses purs
ongles' opmerkt:

The image of the constellation is of central importance to Mall arm 6. A constel-
lation first of all, is sheer shining, blazing beauty, instinctively seen as valid in
itself and for itself, unexplained and self-contained, autonomous. But, more
important, a constellation is a pattern created entirely by the shaping imagina-
tion of man, who weaves the magnificent chaos of glimmers of the night sky into
significant combinations. (1982;57).

De voorstelling van sterren en planeten die in de ruimte om elkaar
heendraaien is te begrijpen als markering van de schrijfhandeling: de
lichtpunten in de lucht kunnen aan elkaar verbonden worden en zo
wordt een bepaald beeld geconstrueerd. Op soortgelijke wijze worden
in taal afzonderlijke tekens gecombineerd tot zinnen en betekenissen.
Deze verbinding van tekens is echter bedriegetijk, zo valt uit veel van
Celans latere verzen op te maken. De bekende beeldspraak wordt ver-
vormd tot bizarre voorstelling: de ruimte waarin objecten zich bewegen
is namelijk niet te omvatten, hoe klein of groot zij ook wordt voorge-
steld. De talige ruimte waarin tekens verbonden worden kan niet afge-
perkt en benoemd worden. In het motief van de cyclische beweging
krijgt deze eindeloosheid extra accent: planeten draaien om de zon en
het bloed circuleert via het hart door het lichaam, maar deze dynamiek
is eindeloos en daarmee betekenisloos, omdat elk eindpunt opnieuw
beginpunt wordt: eenzelfde beweging herhaalt zich.
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De zelfrefiectieve operatie van de lyriek van Celan ofwel de aandacht
die de tekstualiteit opeist, heeft in belangrijke mate te maken met een
retorische figuur als chiasme, die door Celan op verschillende manie-
ren wordt gebruikt. Enerzijds treedt deze figuur op als subversie van
de conventionele grammaticale structuur; anderzijds functioneert hij
als vervreemding op semantisch niveau (analoog aan paradoxale
beschrijvingen en oxymoron).

De constructie van chiasme staat vaak in verband met een abso-
lute metaforiek, dat wil zeggen met het binnen/buiten paradigma dat
door Celans metaforen op losse schroeven gezet wordt. Het gebruik
van de absolute metafoor impliceert dat de traditionele metaforische
vergelijking met 'wie' (als) wordt vervangen door een vergelijking
waarin het eerste gesymboliseerde deel achterwege wordt gelaten. Het
tweede lid van de vergelijking, het symbool, blijft over en krijgt daar-
mee de status van een direct beeld. De traditionele hierarchie van sym-
bool en gesymboliseerde wordt doorbroken.34

Neumann 5 stelde dat de absolute metafoor naar zichzelf wijst:
"weder sachlich noch begrifflich gebunden" is. Interessant is dat hij een
onderscheid signaleert tussen de absolute metaforen uit de poezie van
Mallarmt en die uit de poezie van Celan:

Wahrend Mallarm6's 'absolute' Metaphern Endprodukte einer Vereigentlichung
des Uneigentlichen sind, also reine Sprache ohne Wirklichkeitsbezug, erscheinen
Celans Metaphern als uneigentlicher Ausdrucke eines sprachlich nicht zu benen-
nenden Wirklichen, sie deuten auf etwas, indem sie es -paradoxerweise- ver-
fehlen. (1970;210).

Mallarm6 verstoort de "eigentlichkeitsbezug" van de metafoor vanuit
een desinteresse in het realiteitsniveau van de taal. Hij is op zoek naar
het Niets, naar de vernietiging van alle werkelijkheid ten gunste van
een zuivere taal. Celans metaforen zijn absoluut in absurde zin: zij
wijzen niet naar een Niets, maar betekenen niets. Zij zijn gefundeerd
in de idee van de onmogelijkheid het werkelijke te benoemen, of zoals
Neumann zegt: (...) die Sprache [verstummt] in dem Augenblick (...),
wo sie zum Sprung auf das Wirkliche ansetzt, wo sie Metaphor im
Wortverstande werden will." (1970;210). (Denk aan het paradoxale
beeld van de slakken die sporen maken en er tegelijkertijd om heen
kruipen.)

04) Vgl. Vestdijk (1979;176).
(35) Neumann (1970;188-225).
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Celan is zich bewust van het bizarre van het gegeven dat daar
waar eigenlijkheid is, geen taal is, en daar waar oneigenlijkheid is,
geen werkelijkheid kan zijn. Als we de passage "schlaksig / kommt
eine Ober- / mundige Silbe geschritten" herlezen, wordt duidelijk dat
er geen beslissing te nemen is met betrekking tot de bepaling van sym-
bool/gesymboliseerde. Het beeld van de drentelende (traag schrijden-
de) lettergreep is absurd en verhindert een definitieve uitspraak over
betekenis. Hetzelfde geldt voor "lehmige Opfergusse" waaraan een
vergelijking van een vaste (als leem droogt wordt het steen) en vloei-
bare stof ten grondslag ligt, of voor de slakkenhuizen die tegen de
woeste vlakte zeggen: "du bist bevdlkert".

Celans beeldspraak (absolute metafoor; paradox; of oxymoron)
vestigt de aandacht op het schrijven. In tegenstelling tot de verzen van
Achterberg treffen we bij Celan nauwelijks expliciete verwijzingen aan
naar een schrijvend subject. Er is geen directe uitspraak leesbaar die te
vergelijken is met "Gedicht, ik moet u baren", maar we worden gecon-
fronteerd met meer verhullende uitspraken als "Petrarca ist wieder in
Sicht". De autonomie van de tekst krijgt geen onmiddellijke uitdruk-
king in regels als: "'t woord heeft het eerste en laatste woord", maar
wordt gesuggereerd in het beeld van een lettergreep die traag komt
aangekropen en in het beeld van een slijmspoor dat losgemaakt is van
de slak. De gedichten vestigen aandacht op de manier waarop zij zijn
geschreven. Er is geen dichterlijke stem die het schrijven expliciet in
gang zet.

Via de ingang "steen" kwam ik de operatie van het schrijven die
zich in de verzen van Celan voordoet op het spoor. Zonder een defini-
tieve uitspraak over dit woord te kunnen doen - daarvoor is de context
waarin het zich bevindt teveel in beweging - wordt duidelijk dat het de
paradox markeert van onvruchtbaarheid die vruchtbaar is. Ook over
het niet meer kunnen schrijven, het niet meer willen betekenen, kan
geschreven worden.

16. Het lezen in de poezie
Celans latere lyriek wordt gekenmerkt door een paradox: het gedicht
presenteert in een afwezigheid van betekenis een aanwezigheid ervan.
In een doordenken van taal tot in haar uiterste consequenties wordt
een punt bereikt waarop er geen mededeling meer tot stand komt. Er
wordt niets meer betekend en er valt dus eigenlijk niets meer te lezen.
Wat resteert is het maken van taal.

Door het proces van schrijven te tonen poogt Celan evenwel ver-
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der te gaan tegen een verdwijnen van betekenis in. Het is op dit punt
dat zijn werk raakvlakken heeft met andere teksten uit de literaire
traditie. Miller gaf in Die linguistic moment Wordsworths gedicht The
prelude' en Prousts A la recherche du temps perdu als voorbeelden van
teksten die weerstand bieden aan het onzegbare:

77:e Prelude is, like A la rechetche du temps perdu, a paradoxical work, which
has as its subject an attempt to account for the fact that the narrator has been
unable to write the great work that turns out to be in the act of being written as
he describes his failure to write it. (1985;65).

In het schrijven over het niet meer kunnen schrijven, in de opheffing
van betekenis, markeert de poazie zich als een permanente poging tot
creatie die nooit voltooiing bereikt.

Belangrijk is dat in de latere verzen van Celan getracht wordt de
immanentie van deze poezie te relativeren, door het lezen als proces
met het schrijven in de poetische context te confronteren. Het lezen
wordt als het schrijven gekoppeld aan de zelfreflectieve activiteit van
taal. Binnen het gedicht als autonoom object wordt het leesproces be-
schreven en getoond. De gedachtengang dat het gedicht betekent in
een proces van schrijven En lezen krijgt hiermee vorm. Dit heeft als
belangrijke consequentie dat de verzen losgemaakt worden van de
absolute positie van podsie pure en gericht worden naar de noodzaak
van een receptieve activiteit. Het lezen als communicatief proces, als
een buiten de tekst, wordt naar binnen gehaald om de poezie nieuwe
betekenismogelijkheden te geven. De oppositie buiten/binnen wordt
opnieuw ontwricht.

Deze ambiguiteit van het lezen die in het gedicht vorm la:ijgt
vinden we op een directe manier al bij Baudelaire, die zich in een ge-
dicht voorafgaand aan de cyclus Spleen et Idkal in zijn bundel Les
jlews du mal, richt naar een lezer:

C'est l'Ennui! - l'ocil chargt d'un pleur involontaire,
Il reve d'6chafauds en fumant son houka.
Tu le connais, lecteur, ce monstre d61icat,
- Hypocrite lecteur, - mon semblable, - mon fr8re!36

De lezer van de cyclus wordt in deze inleidende tekst aangesproken.

(36) Het betreft hier de laatste strofe van het gedicht 'Au Lecteur' dat in de bundel een
bijzondere plaats inneemt als buitenstaander, inleider of "exergue" Baudelaire
(1972;31).
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De tekst/lezer (binnen/buiten) relatie wordt geaccentueerd. De dich-
terlijke stem beschuldigt zijn lezer van hypocrisie omdat hij zich com-
promitteert met het "Ennui", maar haalt hem ook aan als zijn gelijke:
als degene die meeschrijft aan de tekst die de 'ik' schrijft.

In Celans verzen wordt niet direct een lezer aangesproken, wordt
geen openlijke relatie naar een buiten de tekst gelegd, maar wordt het
lezen als proces binnen de tekst gemarkeerd. Wat hier nog sterker dan
bij Baudelaire benadrukt wordt, is dat lezen een meeschrijven is, dat
schrijven en lezen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De gedichten waarin het lezen aan de orde komt zijn vaak uitermate
complex. Zo bijvoorbeeld 'Ein Leseast' dat ik eerder ter sprake bracht,
maar hier in zijn geheel citeer:

EIN LESEASr, einer,
die Stirnhaut versorgend,

eine Lichtquelle, von dir
schlafrig geschluckt,
passiert das hungrige
Wirtsgewebe,

Sehhilfe, streifig,
Ober mondbefahrene
ROckstreu-Sonden. Im grossen: im kleinen.

Erden, immer noch, Erden.
HornhautOber-
zogner Basalt,
raketengekiisst:
kosmisches
Umlauf-Geschau, und doch:
Binnenland-Horizonte.

Terrestrisch, terrestrisch.

Ein Leseast, einer,
die Stirnhaut versorgend - als schriebst du
Gedichte -,
er trifft auf den Kartengruss auf,
damals, vorm
Blutklumpenort, auf der Lungen-
schwelle, jahrhin, aus Pilsen,
jahruber,
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zeitwild von soviel
Leisegepresstem:

Bon vent, bonne mer

ein Oackernder
Hirnlappen, ein
Meerstuck,
hisst, wo du lebst,
seine Hauptstadt, die
unbesetzbare. (GW II;403).

Het is onmogelijk een betekenis van "Leseast" (als woord, als perso-
nage of als titel) vast te stellen. Niet alleen de woordcombinatie van
"ast" en "lesen" is raadselachtig, ook de poetische context er omheen:
van/aan iemand de voorhoofdshuid verzorgend. Gaat het om het beeld
van een tak waarmee iemand het zweet van z'n voorhoofd wordt ge-
wist, maar hoe kan die tak begrepen worden in relatie tot lezen? In de
zesde strofe van dit gedicht wordt de eerste strofe herhaald en wordt
de uitspraak "- als schriebst du Gedichte -" eraan toegevoegd. De
metafoor "Leseast" wordt hiermee verbonden aan een aangesproken
personage dat gedichten zou kunnen schrijven. Deze 'du' schrijft geen
gedichten, maar zou daartoe eventueel in staat zijn. Het gaat om een
mogelijke situatie die een verlangen markeert. Lezen wordt hier direct
gerelateerd aan schrijven; het heeft een "versorgend" karakter en daar-
mee een positieve connotatie.

Het direct aanspreken van een 'du' contrasteert met de vaagheid
van "einer", wiens voorhoofdshuid verzorgd wordt door de leestak.
Deze "einer" krijgt een ansichtkaart ("Kartengruss") toegestuurd waar-
op de afscheidsgroet "Bon vent, bonne mer" te lezen is. Ook deze
geschreven groet heeft een positieve connotatie en wekt de suggestie
dat de ontvanger van de kaart een (zee)reis zal gaan ondernemen. Het
reizen speelt zich af op twee niveaus: een organisch en kosmisch (het
kleine en grote; het binnen en buiten) die door elkaar heenlopen. De
tijd verstrijkt ondertussen van "jahrhin" naar "jahrober" en is klaarblij-
kelijk oncontroleerbaar ("Zeitwild").

Er tekenen zich twee semantische sporen af die elkaar door-
kruisen. In een organisch traject staat de lichtbron die (als bestraling?)
het "Wirtsgewebe" paseert. "Hungrig" en "Wirts" verscherpen de voort-
woekerende activiteit van het kwaadaardige gezwel. "Stirnhaut", "Horn-
hautuberzogener", "Hirnlappen", "Blutklumpenort", "Lungenschwelle"
en tenslotte "Hauptstadt" staan eveneens in dit spoor. Het kosmische
traject wordt getrokken door de "Lichtquelle" als een lichtrefiecterend
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hemellichaam, "mondbefahrene Rundstreu-Sonden", "raketengekusst"
en "kosmisches Umlauf-Geschau". Tussen deze organische en kos-
mische voorstellingen wordt de anekdote verteld van de kaart waarop
de afscheidsgroet geschreven staat die zinspeelt op een toekomstige
reis.

Veel vragen worden bij het lezen van dit gedicht opgeroepen.
Wordt de 'gesmoorde groet' als gedicht geschreven en verzonden door
een 'du' die in Pilsen (Tsjecho-Slowakije) leeft? Impliceert de uit-
spraak dat de hoofdstad niet bezet kan worden een psychologische
weerstand of een fysiek verzet? En waarom wordt het lezen in verband
gebracht met een fragment: tak, en niet met een geheel: "Lesebaum"?
Vragen als deze weerstaan een antwoord, maar de activiteit van het
stellen van dergelijke vragen wordt in het gedicht gesuggereerd. Het
medisch en ruimtelijk (technische) onderzoek dat beschreven wordt als
een fragmentarisch analytisch waarnemen, accentueert namelijk de
positie van vragensteller die de lezer van dit gedicht lijkt te moeten in-
nemen: hij moet een reis door de tekst ondergaan zonder zekerheid
over een eindbestemming. Het betreft zowel een innerlijke als uiter-
lijke reis: een reis door de geest (in verbeelding) en door het lichaam.

Schrijven tn lezen markeren de bestaansvoorwaarde van de
poezie. Het beeld dat Celan van het leesproces geeft is gevarieerd. In
het bovenstaande vers gaat het om een analytische reis langs verschil-
lende punten, in het volgende vers wordt daarentegen juist een synthe-
tiserende handeling van verbinden benadrukt. Dit kan gelezen worden
in:

SCHALTJAHRHUNDERTE, Schalt-
sekunden, Schalt-
geburten, novembernd, Schalt-
tode,

in Wabentr6gen gespeichert,
bi£s

on chips,

das Menoragedicht aus Berlin,

(Unasyliert, un-
archiviert, un-
umfursorgt? Am
Leben?),

Lesestationen im Spiitwort,
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Sparflammenpunkte
am Himmel,

Kammlinien unter Beschuss

GefOhle, frost-
gespindelt,

Kaltstart -
mit Hdmoglobin. (GW II;324).

De voorstelling van het lezen die in deze tekst wordt gegeven is com-
plex en staat letterlijk geisoleerd op het papier: gescheiden door wit-
regels van de rest van het gedicht. Dit is een effect dat Celan in zijn
latere verzen steeds frequenter bewerkstelligt: beelden worden letter-
lijk en figuurlijk van elkaar losgesneden. De syntactische en seman-
tische samenhang verdwijnt daarmee of wordt zeer abstract. "Lesesta-
tionen im Spatwort" kan begrepen worden als een pauze of moment
van leegte in de handeling van het lezen van een woord dat laat/
achteraan komt. "Station" in de betekenis van stadium onderhoudt een
semantisch verband met het tijdstip "spat: De leegte van de witregel is
niet betekenisloos, maar maakt betekenis mogelijk. Het wit is in wer-
king tijdens het leesproces en inspireert.

Tijd blijkt, net als in het vorige geciteerde gedicht, van belang te
zijn in het kader van het lezen. Dit wordt ondersteund door verschil-
lende tijdsaspecten die in de eerste strofe beschreven worden: "Schalt-
jahrhunderte", "Schaltsekunden" (schrikkeleeuw en -sekonde: opnieuw
is de gedachte van grote en kleine schaal aan de orde). Deze woorden
geven aan dat de tijdsrekening aangepast moet worden37; er moet een
element toegevoegd worden. Het betreft schakebnomenten waarop het
ene overgezet wordt in het andere. In dit verband zijn "Schaltgeburten"
en "Schalttode" te lezen als geboorten en doden die (ter correctie)
'toegevoegd' worden. In een kort ogenblik, op het moment van over-
schakeling, zijn twee opties van tijd, dood en leven, mogelijk.

Tussen lezen en schrijven wordt een directe relatie gelegd door het
'Menoragedicht uit Berlijn' vooraf te laten gaan aan het leesstadium.
Deze passage is te begrijpen als beschrijving van een fase in de lees-
handeling waarop gewacht wordt op het woord dat 'laat' is: het gedicht
dat niet bewaard gebleven is ("unasyliert", "unarchiviert") en dat aan

(37)  'Schrikkelsekonde' is een ter correctie van meetfouten bijgetelde sekonde; schrikkel-
jaar is een jaar dat met een dag verlengd wordt.
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z'n lot is overgelaten ("unumforsorgt"). Het "Menoragedicht" is lees-
baar als joods gedicht. Menora is een zevenarmige kandelaar die
gebruikt werd in joodse synagogen en als symbool geldt van de staat
Israel. Er wordt aan getwijfeld of dit gedicht uit Berlijn nog leeft (nog
betekenis heeft).

"Lesestationen" als leespauzes accentueert de leeshandeling zoals
die door de tekst wordt gestuurd: korte strofen staan min of meer los
van elkaar, gescheiden door witregels. Semantische verbanden kunnen
gelegd worden zonder dat dit de lezer voert naar een coherente bete-
kenisconstructie: daarvoor is er te veel wit, zijn er te veel pauzes:
tussenstations. Dit leesproces wordt als het ware aan de orde gesteld
in het beeld van de "KammliniEn„38 als lijnen die opeenvolgende top-
pen van een gebergte verbinden. Hoogtepunten worden aan elkaar ge-
koppeld terwijl dieptepunten ongebonden blijven. Kamlijnen als boven-
randen of bergkammen maken ook een positie duidelijk, van waaraf
naar verschillende kanten een beweging kan ontstaan. De lezer die
zich op de kam bevindt kan de ene en de andere kant op; zich naar
beneden bewegen via de verschillende bergflanken. De positie op de
rand impliceert een schakelmoment: een ogenblik waarop verschillende
betekenissen nog in wording zijn.

Ook het beeld van de honingraat die een complexe cellenstructuur
is, en de in het Engels toegevoegde termen "bits" en -chips" als termen
uit de informatica, kunnen in deze beschrijving van het leesproces
opgenomen worden. De bit is de kleinste eenheid in een informatie-
systeem, dat wil zeggen de keuze tussen ja en nee, plus of min. Weer
wordt dat ene ogenblik geaccentueerd, waarop tegengestelde beteke-
nismogelijkheden (nog) beide mogelijk zijn. In het lezen gaat het om
de ervaring van deze momenten waarop de differentie-kwestie nog niet
beslist is. Het is een spel van ontleden, verbanden leggen en kiezen,
dat nooit een volledige betekenis bereikt, omdat op het moment waar-
op gekozen wordt een tegengestelde mogelijke betekenis werd uitge-
schakeld. Het lezen blijkt een gecompliceerd spel, waarin geen volle-
dige betekenis die alle tegenstrijdige details omvat te bereiken is.

De onbereikbaarheid van een beslissing met betrekking tot het proces
van betekenisgeving wordt geradicaliseerd in het beeld van onleesbaar-
heid dat in een ander vers wordt gepresenteerd:

08) 'Kamlijn' is een term uit de aardrijkskunde.
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UNLESBARKEN dieser
Welt. Alles doppelt.

Die starken Uhren
gel)en der Spaltstunde recht,
heiser.

Du, in dein Tiefstes geklemmt,
entsteigst dir
fOr immer. (GW II;338).

De tekst van de wereld kan niet gelezen worden omdat alles ver-
dubbelt. Terwijl in 'Schaltjahrhunderte' het lezen niet voort kon gaan
omdat de tekst nog niet opgeschreven was, kan het lezen hier niet
doorgaan omdat alles verdubbelt (wordt gerepeteerd / zich reprodu-
ceert). Opnieuw is het lezen gerelateerd aan een tijdsmotief dat op
dubbelzinnige wijze wordt beschreven. Sterke "Uhren" geven recht aan
de "Spaltstunde" (het kloofuur/gekloofde uur). De betekenisnuance
tussen Uhr en Stunde bevestigt de meervoudigheid van taal. Taal is als
een ingenieus instrument, waarmee echter een abstract begrip als tijd
toch niet precies onder woorden te brengen is.

1n de slotstrofe van dit gedicht wordt een personage aangesproken
dat in het diepste van zichzelf opgesloten zit, maar dat zichzelf des-
ondanks ontstijgt. In dit opstijgen is een positieve christelijke connota-
tie te herkennen: het beeld van de ziel die het lichaam verlaat; de
geest die van stoffelijke beperkingen losraakt. De strofe kan in dit
kader geinterpreteerd worden: de aangesproken 'du' is te beschouwen
als 'het gedicht' en tegelijkertijd ook als 'de lezer', en stijgt naar
omhoog: de belemmering ten aanzien van het lezen als betekenis-
produktie wordt opgeheven. Het christelijke mystieke beeld van uit-
eindelijke vervulling wordt echter verbroken. Het ontstijgen aan zich-
zelf leidt immers tot niets: tot een niet-bestaan in het loskomen van de
wereld. Het in het diepste vastgeklemd zitten en het tegelijkertijd naar
omhoog stijgen spelen zich op eenzelfde moment af: de betekenis
wordt in deze tegendraadsheid uitgesteld.

Eenzelfde beweging van stijgen is ook in een andere voorstelling
met betrekking tot lezen op te merken. In de slotuitspraak "Ich les
dich auf uit het gedicht 'Von Querab' kan 'dich' opgevat worden als
het gedicht in de personificatie van een 'du', dat door een 'ik' hardop
voorgelezen wordt. Daaraan vooraf gaand wordt een beschrijving
gegeven van het lezen van een beginneling die de tekst met zijn vinger
Volgt:



230

VON QUERAB
komm ein, als die Nacht,
das Notsegel
bauscht sich,

eingeschreint
an Bord
ist dein Schrei,
du warst da, du bist unten,

unterhalb bist du,

ich geh, ich geh mit den Fingern
von mir,
dich zu sehn,
mit den Fingern, du Untre,

die Armstrunke wuchern,

das Leuchtfeuer denkt
fOr den ein-
sternigen Himmel,

mit dem Schwertkiel
les ich dich auf. (GW II;354).

Het oplezen is ambivalent. Vanuit de omschrijving van een 'du' als
iemand die onder/beneden ("Unterhalb" / "Untre") is, kan er ook hier
een beweging naar omhoog aangenomen worden in een letterlijke lec-
tuur van de slotregel: "les dich auf'. Nu wordt het in de diepte zijn en
omhoog voeren echter niet verbonden aan 66n, maar aan twee perso-
nages en verliest het moment z'n dubbelzinnigheid. Het krijgt een
betekenis: 'ik' lees op, breng de tekst onder woorden.

Het lezen wordt net als in 'Ein Leseast' in verband gebracht met
het maken van een zeereis. Het zeil dat bol komt te staan, "Bord" en
"Schwertkiel" staan in dit spoor. "Schwert" is de naam van de planken
die aan de zijkant van een platbodem bevestigd zijn om afdrijven te
voorkomen, "Kiel" is de onderste balk die de romp van een houten
schip bij elkaar houdt. Het "Leuchtfeuer" neemt als kunstmatig licht-
baken de functie over van (natuurlijke) sterren die 's nachts de hemel
verlichten; het is de enige ster die zichtbaar is. Het lezen in dit gedicht
lijkt gerelateerd te worden aan het positie bepaten van een boot op de
watervlakte. Deze activiteit wordt in dit gedicht expliciet verbonden
aan het lyrisch subject, terwijl de aangesproken 'du' als object (als de
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tekst) functioneert die het leesproces ondergaat.

Met het lezen in Celans latere poezie wordt het probleem van beteke-
nisproduktie aan de orde gesteld. De vraag of poetische teksten
becommentarieerd dienen te worden en door wie39 dringt tot de lyriek
zelf door en vormt een sluitstuk, maar tegelijkertijd een openbreken
van de tekstuele zelfrefectie. Konietzny gaf aan dat Celan in bepaalde
gedichten receptieve commentaren op zijn poezie verwerkte.40 Verzen
als 'Wer Gab die Runde aus' en 'Ihr mit dem' uit Fadensonnen reage-

ren volgens zijn zeggen op recensies die naar aanleiding van gedichten
uit eerdere bundels geschreven werden. Konietzny suggereerde dat
deze becommentari8ring van recensies in poEzie te maken heeft met
een uit elkaar vallen van intentie en receptie. De dichter voelt zich
onbegrepen en wil daar in de poezie uitdrukking aan geven.

Naar mijn mening is deze receptieve tendens in de latere verzen
geradicaliseerd in een leesproces, dat los van de auteursintentie en van
een direct contact met een lezer beschouwd moet worden. Niet een
persoonlijke reactie op onbegrip is aan de orde, maar een operatie van
lezen waarmee gepoogd wordt de autonomie van het poatische artefact
te doorbreken. Het scheppingproces van taal dat in potsie pure
getoond wordt, wordt verbonden aan, maar ook verstoord door, een
lezen als scheppingsproces, dat vanuit een 'buiten de tekst' aanvangt.
Hiermee worden Celans latere gedichten niet referentieel (intentio-
neel), maar wordt de gedachtengang van poetische zelfreflectiviteit
uitgebreid: poazie is schrijven Bn lezen, een scheppen En het tonen
van het effect van dat scheppen dat zelf een vorm van creativiteit is.
Er is geen schrijven zonder lezen en andersom.

Dit leesmotief doet zich voor als mbe en abyme. Dat wat over
lezen geschreven wordt moet worden gelezen, maar ontglipt aan een
eenduidige betekenisbepaling. Het lezen kan op een moment beide
kanten op, kan zich in tegengestelde richtingen bewegen. Hamacher
verwoordt dit als:

Thematization presupposes the possibility of an unambiguous referential relation
of literary language; but since the theme "reading" can always be used in a text
as a metaphor for something else that would not be "reading", it is impossible to
ascertain whether or not reading really is in fact thematized. (...) Reading must
(...) but it cannot be read. (1989;173).

09) Deze vraagstelling bespreekt Allemann (1986;11-26) in zijn bijdrage aan het Cerisy-
congres.

(40) Konietzny (1987;134).
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Lezen doet zich voor in de tekst. In het autonome binnen wordt het
buiten zichtbaar: de communicatieve situatie waarin de tekst zich be-
vindt en waarin hij betekenis krijgt.

De lectuur van poezie is in Celans verzen op twee manieren aan
de orde. Er wordt verteld over het lezen, er worden leesmetaforen aan-
gereikt, en er worden leesproblemen opgeroepen door ofwel getoond
in de complexiteit van de tekst. Een vers als 'Ein Leseast' beschrijft
het lezen als analytisch onderzoek, maar toont ook middels haar eigen
tekstualiteit, dat er uiteindelijk geen synthetiserende uitspraken te
doen zijn met betrekking tot het lezen. De vragen wat er gelezen wordt
en hoe er gelezen moet worden blijven tenslotte beide onbeantwoord.

Het lezen in de gedichten is een schrijven in de zin van het produ-
ceren van betekenissen, terwijl het schrijven ook een lezen bleek te
zijn in het gebruik van vaktermen en citaten (ook citaten naar het
eigen werk - weer komen we hier in een mise en abpne terecht -). Niet
voor niets citeert Celan zo veelvuldig uit het werk van andere auteurs
als Hdlderlin, Mandelstam. Kafka, Brecht, e.a.  Dit citeren kan
begrepen worden als een bewustmaking van het leesproces dat onher-
roepelijk met het schrijfproces verbonden moet zijn wil het gedicht be-
staan. Het lezen roept een schrijven op, en is als schrijven een een-
malige compositie van tekst en betekenis. De uitspraak dat Celan in
zijn citaten de literaire traditie wil herinterpreteren, waaruit een affini-
teit met de avantgarde spreekt en een psychologische drang tot
"Wiederholung"42, is naar mijn mening te vlak. In de citaten wordt
geen identiteit gezocht, maar een zoektocht naar betekenis, voorbij dat
wat niet betekent, wordt uitgebeeld. Schrijven gaat altijd gepaard met
lezen. Er is sprake van circulariteit in dit scheppingsproces dat creatie
en receptie omvat.

In Celans latere gedichten is het lezen niet verbonden aan een
specifiek handelend subject, maar staat het los van de lezer, zoals het
schrijven losstaat van de auteur. Deze gedachtengang wordt geexplici-
teerd in een fragment uit het gedicht 'Oranienstrasse I':

Mir wuchs Zinn in die Hand,
ich wusste mir nicht
zu helfen:

(41) Zie bijvoorbeeld de gedichten Tubingen, Jannet, 'Frankfurt, September', 'Ein
Blatt'. Een bijzonder vers in dit verband is 'Eine Gauner - und Ganovenweise' (GW
II;229) dat volgens Goltschnigg (1987;58) Heine, Villon, Mandelstam, Grimm, de
bijbel en een 'Landsknechtlied' citeert.

(42) Goltschnigg (1987;60).
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modeln mochte ich nicht,
lesen mocht es mich nicht- (GW II;301).

Opvallend in deze tekst is de figuur van paranomasia: het woordspel
dat op te merken is in "Zinn" / "Sinn". Hamacher noemde paranoma-
sia "one of the privileged deconstructive figures in Celan" en ook
Broda geeft een voorbeeld van deze figuur in haar interpretatie vanDie Niemandsrose: Mandelbaum / Mandelstamm / Mangel etc.43 In de
paranomasia verdwijnt het ene woord in een ander dat zich middels
een minimale fonetische verandering (diffdrance) onderscheidt. Deze
verandering kan alleen gelezen en niet gehoord worden. Het tweede
woord fungeert als echo van het opgenomen woord: de betekenis van
het verdwenen woord klinkt erin door.

Het modelleren van het materiaal ("Zinn"), in relatie tot de asso-
ciatie 'vormen van betekenis' ("Sinn"), lula niet. Er treedt dan ook
weer een onverwachte inversie op: er staat niet 'ich mocht es nicht
lesen", maar "lesen mocht es mich nicht". Hier wordt de autonomie van
het leesproces gemarkeerd: het lezen wordt voorgesteld als een zelf-
standige activiteit die losstaat van een handelend lyrisch subject.

Het proces van lezen wordt getoond maar ook beschreven in de
gedichten. Illustratief voor dit laatste is de metafoor van het boek die
Celan presenteert en waarmee hij zich lijkt aan te sluiten bij een dich-
ter als Mallarm6. In Todtnauberg' wordt het boek voorgesteld als een
belofte die toekomst ("kommendes Wort") en verleden ("wessenNamen nahms auf vor dem meinen") inhoudt:

die in das Buch
- wessen Namen nahms auf
vor dem meinen? -,
die in dies Buch
geschriebene Zeile von
einer Hoffnung, heute,
auf eines Denkenden
kommendes
Wort
im Herzen, (GW II;255).

"Das Buch" en "dies Buch", algemeen en bijzonder, worden in de her-
haling gelijkgesteld. Maar deze gelijkstelling wordt verstoord door een

(43) Hamacher (1985;289) en Broda (1986:17
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vraag die middels gedachtestreepjes benadrukt wordt. Het beeld van

het/dit boek heeft een positieve connotatie, want impliceert een
geschreven regel waarin hoop wordt uitgesproken op een toekomstig
woord. Niet duidelijk is hoe de grammaticale constructie in elkaar zit.

Gaat het om hoop "im Herzen auf das Wort eines Denkenden" of om

hoop op het woord "im Herzen eines Denkenden"? In de eerste opvat-
ting wordt een denker benadrukt (als opponent van de schrijvende

dichter?)44, in de tweede wordt gezinspeeld op het effect dat het woord
in het hart van een denkende zou kunnen hebben.

Met de tussen de aandachtstreepjes gestelde vraag wordt een mo-
dernistische idee uitgedrukt die bijna tot clich6 verworden is: de idee
van Mallarm6 over 'Le Livre' dat alles omvat en al het geschrevene in
zich op zal nemen. Het boek dat absoluut en uiteindelijk niets is 5 en
dat door geen enkele schrijver ondertekend zal kunnen worden als zijn
persoonlijk produkt: "wessen namen nahms auf vor dem meinen: Het
Boek heeft geen vaste inhoud, maar bezit alle vroegere, bestaande en
toekomstige onderwerpen tegelijkertijd. De lezer is vrij om het Boek te
lezen zoals hij wil, want het Boek maakt een circulariteit van lezen
mogelijk zonder begin of einde. 

Ook een andere gedachte die verwerkt is door Mallarmd, namelijk
de idee over het blanke of onbeschreven blad waarop toch iets (het
Niets) te lezen is, is in Celans lyriek leesbaar:

(44) P6ggeler en vele andere interpretatoren met hem, leest dit vcrs in de context van
Celans ontmoeting met Heidegger op 25 juli 1967 in Todtnauberg. Hij stelt dat
Celan in dit gedicht noteerde wat hem tijdens het bezoek opviel en benadrukt de
beladen verhouding tussen de filosoof en de dichter: "Konnten ein Deutscher, der
for das Geschehen von 1933 Mitverantwortung trug, und ein Jude, der nur knapp
den Vernichtungsaktionen entronnen war, sich gemeinsam um ein 'Wort' bemah-
en?" (1986;270). Mijn aversie tegen de biografische lezing van dit vers komt voort
uit de registratie dat de details letterlijk genomen en vervolgens geindentificeerd
worden. De tekst wordt gereduceerd tot de beschrijving van 66n particuliere

gebeurtenis.
(45) Dresden (1980;125) schrijft met betrekking tot Mallarm6 dat de cultus van het

boek geldt als symbool van zijn dichterschap:  "(...) de wereld moet opgaan in, plaats
maken voor een Boek dat uiteindelijk niet alleen de 'absolute wereld' zal bevatten,
maar deze ideele wereld zal zijn:

(46) Het idee over een allesomvattend boek is bijvoorbeeld ook leesbaar in teksten van

Mulisch, waarin het Boek wordt voorgesteld als droom, mythe of'Opus Gran', maar
ook als iets min of meer reeels: 'Het bestaat, zeg ik u. Ik heb het bij herhaling zelf
gezien, - maar op een vreemdsoortige manier. van binnenuit, alsof ik het zelf was.
(...) dat gedroomde boek [is] vatbaar voor een realistischer bestaan dan alleen als
dat gedroomde boek" Mulisch (1984;16-17). Eenzelfde gedachtegang kan natuurtijk
ook gelezen worden bij Flaubert of Brouwers. Vgl. Heynders (1991).
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DER VON DEN UNBESCHRIEBENEN
Bl8ttern
abgelesene Brief, (GW II;272).

Op een onbeschreven pagina is iets te lezen dat zelfs als een communi-
catieve boodschap ("Brief") beschouwd kan worden. Mallarma heeft
deze gedachte niet als eerste geformuleerd getuige een bewering van
Blumenberg: "Das unbeschriebene Blatt, die Metapher des white paper,
stammt aus dem englischen Empirismus, aus Lockes 'Essay'."
(1981;301). Blumenberg toont aan dat de idee van het onbeschreven
blad een stimulans biedt voor de creativiteit van de lezer. Zolang er
niets vast ligt lijkt alles mogelijk:

Das Buch der unbeschriebenen Blatter identifiziert den Autor mit seinen
Lesern, weil auf beiden Seiten alles mdglich bleibt. Die offene Frage, ob jener
oder diese der Herausforderung gewachsen sein werden, die in dem weissen
Papier liegt, hat nur die Nebenbedeutung der faktischen Randbedingung. So-
lange man vom Horizont der Moglichkeiten keinen Gebrauch macht, besteht die
absolute Potenz fort und scheint die ganze Kraft der Imagination darauf zu
konzentrieren, was sein k6nnte. Wom eben geh6rt, dass es niemals sein darf,
soll es diese Wirkung nicht verlieren. (1981;303).

Op de witte pagina kan meer betekenis verbeeld worden, meer gelezen
worden, dan op de bladzijde die zwart ziet van letters.

Hoe noodzakelijk het lezen uiteindelijk is voor de poezie beschrijft
Celan in het beeld van "zwei Bucher an Stelle der Lungen"(363). Het
lezen is als ademen nodig om te leven. Adem inblazen is scheppen, zo-
als lezen een creeren van betekenis is. Ook in het vers 'Schaltjahrhun-
derte' stond het lezen indirect in verband met ademen: in de slotstrofe
werd hemoglobine beschreven (zuurstoftoevoer in het bloed naar de
longen).

Deze noodzaak van boeken en lezen in verband met leven blijkt
ook uit:

JErzr, da die Betschemel brennen,
ess ich das Buch
mit allen
Insignien. (GW II;258).

Eten is net als ademen een conditie om te leven. Door de verbinding
van eten en boek gaat deze noodzakelijkheid over op het boek: lezen
is een bestaansvoorwaarde. In het spoor van "Betschemel" en "Insig-
nien" (chiffren) is hier een religieus motief te veronderstellen; het
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boek zou een gebedsboek kunnen zijn. Celan zinspeelt hier op de pro-
feet Ezechiel van wie verteld wordt dat hij de stem van God hoorde
die hem opdroeg een boekrol te eten en vervolgens te spreken tot het
huis van Israel.

Het eten van het gewijde boek is dubbelzinnig. Het kan gelezen
worden als demystificatie van het gewijde; maar ook als een volledige
incorporatie ervan. Deze ambivalente betekenis kan gekoppeld worden
aan de dubbele activiteit van het lezen zoals die uit de verzen is op te
maken. Lezen is mystiek, maar ook banaal; is een creeren maar ook
vernietigen ("essen" als opeten) van betekenis. Of zoals Celan het
indringend verwoordde in een vers uit Fadensonnen, de lezer is tege-

lijkertijd op "Bedeutungsjagd" en "Bedeutungsflucht".

17.  De ring van de terugkeer; een lezing van Celan via
Nietzsche

Celans latere gedichten confronteren ons met het gegeven dat het
lezen van poezie een schrijven is; dat het zoeken naar betekenis ook
een zich aan betekenis onttrekken is. In deze poezie tekenen zich
schakelmomenten af waarop de lezer verschillende kanten op kan
gaan, voor plus of min kan kiezen. Een doordenking van deze tegen-
draadse beweging van lezen zette mij aan tot herlezing van teksten van
Nietzsche. Op basis van het lezen van zijn teksten kon ik opnieuw
schrijven over die van Celan.

In augustus 1881 maakte Nietzsche een aantekening waarin een van
zijn belangrijkste ideeen vorm kreeg. Hij noemde dit idee het nieuwe
zwaartepunt: de eeuwige terugkeer van het gelijke, en werkte het een
half jaar later uit in aforisme 341 van Die #Ohliche  H/issenschaft:

DAS GROSSTE SCHWERGEWICHT (...) Dieses Leben, wie dues jetzt lebst
und gelebt hast, wirst du noch einmal und noch unzahlige Male let)en mussen;
und es wird nichts Neues daran sein, sondern jeder Schmerz und jede Lust und
jeder Gedanke und Seufzer und alles uns8glich Kleine und Grosse deines
Lei)ens muss dir wiederkommen, und alles in derselben Reihe und Folge - und
ebenso diese Spinne und dieses Mondlicht zwischen den Bdumen, und ebenso
dieser Augenblick und ich selber. (KGW 1973;V;250).

De gedachte die in dit aforisme wordt uitgesproken is nihilistisch: de
voorstelling dat het bestaan steeds opnieuw zal terugkeren zonder dat
er een einddoel bereikt zal worden, met andere woorden zonder de
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dood als het definitieve einde, betekent dat de waarde der dingen op-
nieuw bepaald zal moeten worden. Verleden, heden en toekomst raken
in elkaar verstrikt in deze opvatting van tijd zonder begin- of eindpunt.
Tijd wordt voorgesteld als een ring die terugkeert. Die Wiederkun# des
Gleichen impliceert chaos en een nieuwe conceptie van de wereld. De
wereld wordt en vergaat tegelijkertijd. Zij heeft geen doel, maar is een
rad van fortuin.

Nietzsches concept van de eeuwige terugkeer is op verschillende
manieren geinterpreteerd. Visser wees er op dat twee uiteenlopende
interpretaties als dionysisch en als romantisch pessimistische visie
gekarakteriseerd zouden kunnen worden. Het romantische standpunt
neemt een fatalistische houding aan vanuit de opvatting dat het verle-
den onherroepelijk is. Alle toekomstige handelingen zijn zinloos,
omdat alles vanuit een verleden vastligt. Het op deze manier denken
van de terugkeer van het gelijke kan uitermate pijnlijk zijn, want houdt
in dat de ervaring van het verleden zich zal herhalen.

Het dionysisch standpunt daarentegen affirmeert de toekomst en
legt nadruk op het eigen initiatief: zoals men nu handelt zal men
immers tot in eeuwigheid handelen. Deze interpretatie levert een veel
positievere ervaring op in het besef dat men het historische als bepa-
lende structuur los kan laten. Waar de romantische pessimist het ver-
leden als bepalend voor de toekomst acht, keert de dionysische pessi-
mist deze verhouding om: de toekomst wordt bepalend voor het ver-
leden. 7

In het aforisme dat volgt op nummer 341 kondigde Nietzsche de
tragedie van Zarathustra aan, die hij in de loop van 1883 zou schrijven
en waarin hij de consequenties van de terugkeer van het gelijke verder
zou doordenken. Vooral een scane uit het derde deel van Also Sprach
Zamthustra waarin Zarathustra met de dwerg voor een poort staat is
in dit kader van belang. Vanuit deze poort leidt een weg terug naar de
eeuwigheid en leidt een weg vooruit naar een andere eeuwigheid. Op
de poort zelf staat geschreven: "Augenblick". Het ogenblik, zo leert
Zarathustra, is een moment waarin men loskomt van de tijdsindeling
en zich bevindt in een oneindigheid. Het ogenblik is een ruimte die
bevrijd is van de volgorde van verleden/heden/toekomst.48 Toekomst
en verleden botsen op elkaar in het ene ogenblik en verstoren de con-
tinuiteit van het tijdsverloop. Voor de dwerg, die verankerd is aan het

(4D Visser (1989;269-356).
(48) Nietzsche verruimtelijkt de tijd in deze doordenking van het ogenblik. Derrida heeft

in Ma, es deze voorstelling van tijd als ruimte uitgebreid in het concept diff6rance.
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verleden, is deze gedachte van de eeuwige terugkeer te zwaar. Hij er-
vaart de tijd als een verglijden en heeft geen besef van het toeval van
het ogenblik. Zarathustra echter aanvaart het ogenblik en is in staat
zich van zijn zware gewicht te ontdoen: "Wer auf den hochsten Bergen
steigt, der lacht uber alle Trauer-Spiele und Trauer-Emste." (KGW
1968;VI;45). Het is het beeld van de kamlijn, de bit en het schakel-
moment dat we hier terugvinden.

Licht en zwaar, toekomst en verleden, schijn en werkelijkheid,
schepping en vernietiging, en andere dichotomieen worden in
Nietzsches gedachte vanuit de ontkenning van een vast referentiepunt
(een einddoel) aan een herwaardering onderworpen. Alle dingen zijn
in elkaar verweven, stelt Zarathustra, het ene ogenblik trekt alle
komende gebeurtenissen naar zich toe. In deze beweging is geen spra-
ke van een (natuurlijke cyclische) wetmatigheid, maar slechts van toe-
val en dobbelspel. De gedachte van de terugkeer van het gelijke brengt
een nieuw zwaartepunt in een wereld waaruit het christelijke ideaal
verdwenen is. "Gott ist tor beseft Zarathustra na een ontmoeting in het
bos met een oude heilige. Wat overblijft is een metafysische leegte.

Nietzsches fascinerende idee van de terugkeer van het gelijke is in
verschillende literaire teksten uitgewerkt. Kundera bouwde zijn roman
De ondraaghjke lichtheid van het bestaan rond deze gedachte en legde
vooral nadruk op de begrippen zwaarte (als verantwoordelijkheid) en
lichtheid (als kunstzinnige, scheppende, vrijheid). Zijn interpretatie
tendeerde in de richting van een romantisch pessimistische visie,
omdat hij het fatalistische Hes muss sein" in de handelingen van zijn
romanpersonages articuleerde. Gerrit Krol presenteerde in zijn novelle
Een ongenode gast een gecompliceerder interpretatie van de gedachte
van de eeuwige wederkeer, die in confrontatie met die van Kundera
als dionysisch gekenmerkt zou kunnen worden. Krol legt zich vooral
toe op een doordenking van het begrip ruimte als specifieke tijds-
gebonden (de stad Groningen) en tegelijkertijd als dimensieloze ruim-
te. Een kort citaat is illustratief voor zijn misleidend sobere beschrij-
ving van Nietzsche's grondgedachte:

Twee stoomlocomotieven zag hij, die elkaar op enkelspoor met hoge snelheid
naderden en een seconde later tegen elkaar op de lucht in klommen - hun enige
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uitweg. (1988;87):9

Ook Celan lijkt, met name in zijn latere werk vanaf Fadensonnen, de
grondgedachte van Nietzsche in enkele van zijn gedichten te hebben
ingeschreven. Aanknopingspunt voor het lezen van deze gedachte is de
manier waarop hij net als Krol het begrip ruimte doordenkt. In het
vers 'Ein Leseast' relateerde hij, zoals ik hiervoor beschreef, de circu-
latie van planeten door de ruimte ("kosmisches Umlauf-Geschau") aan
de omloopbeweging van bloed door een lichaam ("Blutklumpenort, auf
der Lungen-Schwelle"). Er was sprake van een kringloop (een ring) die
zich op kleine en grote schaal afspeelt. Deze circulariteit is ook te
lezen in het gedicht 'Mit Traumantrieb auf der Kreisbahn' uit
Lichlzwang, waarin "Planetenstaub" en 'Blutkloss" aan elkaar gekop-
peld worden. Deze kleine en grote elementen worden ad absurdum
gevoerd in vergelijking tot elkaar (het bloedstolsel in verhouding tot
stof van planeten), maar bevestigen tevens een analogie die op ver-
schillende niveaus voorkomt. De wereld is opgebouwd uit ringen die
uiteen maar ook weer tezamen rollen. De ruimte blijkt niet afgeperkt
en benoemd te kunnen worden; planeten draaien om de zon en bloed
circuleert via het hart door het lichaam, maar het binnen en buiten
wordt in de eindeloosheid van de kringloopbeweging ter discussie ge-
steld.

Niet alleen met betrekking tot de doordenking van het begrip
ruimte, is Nietzsches grondgedachte in Celans poezie leesbaar, ook de
doorbreking van de traditionele tijdsvolgorde wordt in sommige van
zijn gedichten aan de orde gesteld. Zo wordt de continuiteit van de
cyclische repetitie doorbroken in de voorstelling van een tijdsomloop
die 'de andere kant' uit draait. Denkend aan het beeld van Zarathustra
en de dwerg voor de poort van het ogenblik, daar waar twee richtingen
geopend worden naar een andere eeuwigheid, vinden we hier aanslui-
ting. Twee wegen van verleden en toekomst botsen onder de poort in
een eenmalig moment op elkaar.

Celan beschreef deze tegendraadsheid van richting niet alleen,
maar toonde haar ook in de retorische figuur van inversie. De
cyclische omkering wordt letterlijk en figuurlijk aan de orde gesteld.
Een opmerkelijk voorbeeld hiervan geeft de volgende tekst:

(49) Het dionysische aspect van Krols interpretatie van Nietzsches gedachte betreft de
verraderlijke eenvoud: de verstrengeling van ernst en speelsheid waarmee hij een
korte geschiedenis schrijft. De lezer raakt in de waan dat het hier gaat om een
eenvoudig verhaal, dat bij nadere bestudering echter uitermate complex blijkt te
zijn.
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BRUNNENGRABER im Wind

es wird einer die Bratsche spielen, tagabwarts, im Krug,
es wird einer kopfstehn im Wort Genug,
es wird einer kreuzbeinig hangen im Tor, bei der Winde.

Dies Jahr
rauscht nicht hinober,
es stOrzt den Dezember zurack, den November,
es gr8bt seine Wunden um,
es 8ffnet sich dir, junger
Griiber-
brunnen,
Zwdlfmund. (GW II;336).

In dit gedicht wordt beschreven hoe de loop van het jaar wordt ver-
stoord: het jaar ruist niet 'voorbij' maar stort de maanden terug. Op
december volgt niet januari, maar november: tijd loopt niet voor- maar
achteruit. Het jaar "grabt seine Wunden um" kan gelezen worden als
het in herinnering roepen van de wond. Deze wond/herinnering wordt
in de eerste strofe geexpliciteerd: het viool spelen in de kroeg ("Krug"
betekent ook kruik en onderhoudt in die betekenis een relatie met
"Brunnen"); het op-zijn-kop-staan in het woord; en het lichaam dat met
gekruiste benen in de poort hangt. Op dit laatste beeld is vrij nadruk-
kelijk de connotatie dood van toepassing die door het woord "Graber"
wordt bevestigd.

De regressieve beweging van het tijdsverloop, het teruggaan naar
november vanuit december, veronderstelt een negativiteit van tijd. De
traditionele opvatting van tijd als continue vooruitgaande ontwikkeling
wordt ontwricht. In deze negativiteit van tijd lijkt een mogelijk bestaan
van de mens ontkend te worden. Hij is dood (het lijk hangt in de
poort) en ontnomen aan de toekomst. Deze gedachte van het omge-
keerde (naar het verleden toe gerichte) tijdsverloop wordt ondersteund
door het beeld van "kopfstehn" (op de kop staan = omgekeerd zijn)
dat gekoppeld wordt aan een poeticaal motief: "kopfstehn im Wort
Genug: Opvallend is dat dit motief formeel versterkt wordt door
samenstellingen omgedraaid in letterlijke zin aan elkaar te verbinden:
"Brunnengriiber" uit de titel wordt in de tweede strofe tot "Graber-
brunnen". De laatste samenstelling wijkt, naast het in omgekeerde vol-
gorde staan, af van de eerste: de woorden werden los van elkaar, met
een afbreekstreep ertussen, geschreven. Celan levert hiermee commen-
taar op de techniek van het schrijven en de semantische combinatie als
zodanig: wat aan elkaar verbonden is, staat eigenlijk los en daarmee
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wordt de relatie arbitrair.
Dit letterlijke spel van inversie van de samenstellingen onderbouwt

de voorstelling van het spel van tijd als een rad dat tegen-de-klok-in
draait. Luther (1987;14) spreekt in navolging van Bloch  over de "elas-
tische tijdsstructuur" van Celans poezie, waarmee hij doelt op een
onderscheid tussen de voortgaande tijd en de verdichting van tijd via
herinnering. Naar mijn mening wordt dit begrip in dit gedicht aange-
scherpt. Paradoxaal daarbij is dat de regressiviteit van tijd de noodzaak
van het herinneren opheft.

Celan problematiseert de notie tijd door de continue voortgang
ervan in twijfel te trekken en vanuit een eindpunt (december als einde
van het jaar) terug te keren naar het verleden. Het eindpunt, de dood,
is niet definitief, maar geeft aanleiding tot een volgende fase van
terugkeer. Vanuit het eindpunt begint een terugbewegen naar het
beginpunt. Beide punten worden als zodanig ter discussie gesteld. We
zouden deze omkeer van tijd als gerichtheid op het verleden, op
kunnen vatten als romantisch pessimistische visie op Nietzsches
gedachte van de eeuwige wederkeer van het gelijke: het verleden, de
wreedheid van de geschiedenis, ligt vast en bepaalt de toekomst.

Ook in Die Niemandsrose zijn sporen van Nietzsches grondgedachte
leesbaar. In eerste instantie valt bijvoorbeeld op dat de begrippen
lichtheid en zwaarte meerdere malen tegen elkaar worden uitgespeeld.
Dit is onder andere te lezen in het vijfde vers uit de tweede cyclus:

ES IST NICHT MEHR
diese

zuweilen mit dir
in die Stunde gesenkte
Schwere. Es ist
eine andre.

Es ist das Gewicht, das die Leere zuruckhalt,
die mit-
ginge mit dir.
Es hat, wie du, keinen Namen. Vielleicht
seid ihr dasselbe. Vielleicht
nennst auch du mich einst
so. (GW I;238).

De spanning in dit gedicht ontstaat omdat er iets benoemd wordt ("Es
ist...") dat geen naam heeft. Het gaat niet meer om de ene zwaarte,
maar om een andere, om een gewicht dat de leegte tegenhoudt. In de
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tweede strofe ontstaat een aporie met betrekking tot het subject en
object die daar aan de orde zijn. Het is mogelijk "das Gewicht" te
lezen als een massa (subject) die de leegte (object) op afstand houdt
want zelf ruimte inneemt. Omgekeerd echter zou ook "die Leere" als
subject opgevat kunnen worden in die zin dat zij het gewicht (als
object) tegenhoudt. In deze lectuur is er sprake van een leegte als
vacuum, waarin elk ding zonder gewicht is.

Dit vacuum wordt ook beschreven in het vers 'Die hellen Steine'
waarin lichtgevende stenen (meteoren) genoemd worden die door de
lucht bewegen zonder dat zij "niedergehen; "sturzen", of "treffen". Zij
verplaatsen zich klaarblijketijk als gewichtsloze objecten door de
ruimte. Deze stenen zijn te beschouwen als metafoor voor sterren die
als oridintatiepunt worden gebruikt: zij zweven toe naar een aange-
sprokene: "sie schweben / dir zu, du meine Leise, / du meine Wahre".

In 'Was Geschah?' wordt deze associatie steen/ster (samenhan-
gend met de opposities zwaarte/licht; aarde/ruimte) expliciet gemaakt.
Ik citeer deze tekst in z'n geheel:

WAS GESCHAH? Der Stein trat aus dem Berge.
Wer erwachte? Du und ich.
Sprache, Sprache. Mit-Stern. Neben-Erde.
Armer. Offen. Heimatlich.

Wohin gings? Gen Unverklungen.
Mit dem Stein gings, mit urls zwein.
Herz und Herz. Zu schwer befunden.
Schwerer werden. Leichter sein. (GW I;269).

Het spel dat in de slotregels wordt gespeeld met de begrippen zwaar
en licht leidt niet tot een beslisbare betekenis. Het lichter zOn en
zwaarder worden van Ich en Du blijft raadselachtig. De meeste lezers
zullen geneigd zijn aan het lichter zijn een positieve en misschien zelfs
mystieke connotatie te verbinden. "Licht war. Rettung" schreef Celan
in het vers 'Einmal' uit Atemwende. Het zwaarder worden en te zwaar
bevonden zijn houdt evenwel de belasting en ontwrichting van de licht-
heid in. De mystieke oneindige lichtheid (als ervaring van een hierna-
maals) wordt verzwaard (gebanaliseerd) door sterfelijkheid en aards-
heid. Misschien is dit het waar Celan op zinspeelde, toen hij in zijn
Meridian-rede stelde: "Die Dichtung (...): diese Unendlichsprechung
von lauter Sterblichkeit und Umsonst: (GW III;200). De po8zie als
oneindigspreking is tenslotte zwaar (sterfelijk) en licht (vergeefs) tege-
lijkertijd.
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Met de woorden van Zarathustra in gedachte, teen hij de dwerg
verweet te zwaar te zijn omdat deze niet in staat was zich los te maken
van de tijdsvolgorde, kan in Celans tekst de zwaarte die verweven is
met lichtheid gelezen worden als een doorbreking van het tijdspatroon
en een loslaten van het mystieke hiernamaals als referentiepunt. Ver-
schillende zinsneden kunnen als ondersteuning van deze interpretatie
aangevoerd worden, bijvoorbeeld: "Hinauf und Zuruck / in die herz-
helle Zukunft" (GW I;256) of "Aller- / orten ist Hier und ist Heute
(GW I;290). Beide citaten representeren een dionysische visie op
Nietzsches grondgedachte. In het eerste citaat is een teruggaan in de
toekomst aan de orde, die de chronologie van gebeurtenissen op losse
schroeven zet. In het tweede citaat is te lezen dat gemarkeerde posities
als 'hier' en 'vandaag' overal bestaan. De eenmaligheid van tijd en
uniciteit van plaats worden ter discussie gesteld. Dit citaat staat in
verband tot de regels "Mit ihm / wandern die Meridiane: / an- /
gesogen von seinem / sonnengesteuerten Schmerz", waarin de ont-
wrichting van het tijdsverloop gekoppeld wordt aan een verruimte-
lijking van tijd: de meridianen verplaatsen zich.

In het slotwoord van de Meridian-rede wordt deze verwevenheid
van tijd en ruimte tot uitdrukking gebracht. Op zoek naar het verleden,
het land van herkomst dat niet meer te vinden is, zegt Celan: "Keiner
dieser Orte ist zu finden, es gibt sie nicht, aber ich weiss, wo es sie
zumal jetzt, geben musste." (GW III;202). Het niet meer bestaan van
de plaatsen uit het verleden is geen ontkenning van hun bestaan. Celan
beseft dat hij met deze gedachte een raadselachtige en dubbelzinnige
dimensie bereikt, die hij in het vervolg nog aanscherpt:

Ich finde etwas -wie die Sprache- Immaterielles [lichtheid], aber Irdisches
[zwaarte], Terrestrisches, etwas Kreisf6rmiges, Ober die beide Pole in sich selbst
ZurOckkehrendes und dabei -heitererweise- sogar die Tropen durchkreuzendes-:
ich finde... einen Meridian. (GN III;202).

De meridiaan is de middaglijn aan de hand waarvan plaats en tijd
gemarkeerd kunnen worden. Met dit woord wordt een relatie uitge-
drukt tussen plaatsen, opvattingen, woorden of beelden die uiteen
liggen of zelfs elkaars anti-polen zijn.50 Het lijkt mij dat de meridiaan

(50) Intrigerend is dat Paul Val6ry door hem opgetekende poeticale notities "Rhumbs"
noemde ofwel kompasstreken - sporen van meridianen: "Le Rhumb est une direc-
tion d6finie par l'angle que fait dans le plan de l'horizon une droite quelconque
avec la trace du m6ridien sur ce plan: (0Euvres II;597). Beide dichters zijn op
zoek naar een richting die "die Dichtung" en "mon Esprit" kunnen volgen. De
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ook als metafoor voor het Nietzscheaanse denkbeeld van de terugkeer
zou kunnen gelden. Dat wat in het verleden gebeurd is en dat wat in
de toekomst zal gebeuren wordt teruggehaald in het ene ogenblik
waarin het gedicht, de taal, bestaat. Zonder dat de vraag waarvandaan
en waarheen met betrekking tot potazie beantwoord kan worden, blijft
het gedicht in beweging en is het op weg naar een "Daseinsentwurf,
naar zichzelf, of naar huis ("eine Art Heimkehr )51.

Misschien wordt deze gedachte wel het duidelijkst onder woorden
gebracht in 'Les Globes' uit de vierde cyclus van Die Niemandsrose:

In den verfahrenen Augen - lies da:

die Sonnen-, die Herzbahnen, das
sausend-schOne Umsonst.
Die Tode und alles
aus ihnen Geborene. Die
Geschlechterkette,
die hier bestattet liegt und
die hier noch hangt, im Ather,
Abgninde saumend. Aller
Gesichter Schrift, in die sich
schwirrender Wortsand gebohrt - Kleinewiges,
Silben.

Alles,
das Schwerste noch, war
flugge, nichts
hielt zurOck. (GW I;274).

In deze tekst wordt door Celan aan de terugkeer van hetzelfde, de
dood die geboorte inhoudt, en de beweging van zon en hart in hun
omloopbanen een dionysische zinloosheid toegekend: das "sausend-
schane Umsonst". Een keten van elkaar opvolgende generaties is
begraven maar hangt ook nog in de ruimte. Een complex ruimtelijk
beeld tekent zich af: een omsloten grafruimte veronderstelt ook de
wijdsheid van de ether. Oneindigheid omkadert de afgrond. Dat wat in
de toekomst nog geboren zal worden is, maar niet op een bepaalbare
plaats, al aanwezig. De slotstrofe, die in de verleden tijd geschreven is,
bevat de climax: niets hield zich in, niets ontkwam aan de noodzaak

routes die zij kiezen varieren steeds, maar de naald van het kompas blijft gelijk:
"1'aiguille du compas demeure assez constante, tandis que la route varie".

(51) Celan (GW III;199-201).
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mee te gaan in de beweging van het worden.

Celan heeft in zijn poezie de verruimtelijking van tijd en de temporali-
satie van ruimte die met Nietzsches grondgedachte samenhangen lees-
baar gemaakt. Hij beschreef daarbij zowel de zwaarmoedigheid die aan
een fatalistische interpretatie van de grondgedachte verbonden is, als
ook de luciditeit die gerelateerd is aan het bijna onvoorstelbare
schakelmoment waarop verleden en toekomst eenheid zijn.

Niet alleen de herinnering aan het verleden is aan de orde in
Celans werk, en de onvermijdelijkheid van een terugkeer van dit verle-
den in de toekomst, maar ook het idee dat onze handelingen in een
toekomst het verleden op haar beurt zouden kunnen bepalen. Het
schrijven van het gedicht is een handelen dat een verleden kan bein-
vloeden.

De herinnering aan dood en vernietiging die in Celans teksten
ingeschreven is, krijgt in het kader van Nietzsches concept een haast
ondraaglijke lading: de gedachte dat de holocaust zal terugkeren is
onacceptabel, maar niet ondenkbaar. Toch is het niet alleen deze fata-
listische interpretatie van Nietzsches grondgedachte die in Celans werk
te lezen valt. Ook een preoccupatie met lichtheid en toeval en met een
absurditeit van taal die niet altijd aan zwaarmoedigheid verbonden is,
is in de verzen ingeschreven.

"Een lezing van Celan via Nietzsche" luidt de titel van deze para-
graaf die aangeeft dat in teksten van Celan sporen zichtbaar gemaakt
kunnen worden van een lectuur van Nietzsche. Als we de in de poezie
zelf gestelde vraag opmerken hoe we poezie kunnen lezen, kan
geantwoord worden dat het met betrekking tot Celans verzen onder
andere mogelijk is om deze gedichten via Nietzsches grondgedachte te
lezen. Dit betekent niet dat de gedachte van Nietzsche fungeert als een
sleutel waarmee de gedichten ontsloten kunnen worden, maar houdt in
dat we via Nietzsche een andere betekenis aan de poezie kunnen toe-
voegen, en via Celan een andere betekenis aan Nietzsches concept,
zonder dat aanspraak gemaakt wordt op een definitieve of uiteindelijk
beslisbare betekenis van de teksten. De lezer die zich dit realiseert zal
het spel dat lezen is kunnen spelen terwille van het spel zonder
Nietzsches of Celans intentie als houdbare autoriteit. De vraag of
Celan Nietzsche gelezen heeft doet er vanuit dit oogpunt niet toe.

52

(52) Het is overigens opmerketijk dat in de Celan-Forschung zo weinig aandacht wordt
besteed aan Nietzsches flosofie terwijl de poezie wel in verband gebracht wordt
met Heidegger. Waardevolle uitzondering hierop is een essay van Bolle over Celan
in relatie tot de beeldende kunstenaar Bram van Velde. (1988;99-120).
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Ik sluit dit hoofdstuk af met een van Celans (over het algemeen
weinig besproken) aforismen uit GegenUcht waarin de eeuwige terug-
keer op een bijna heraclitische manier wordt beschreven. Het stromen
dat stilstaan is markeert een einde als beginpunt en brengt daarmee
als het ware het proces dat het lezen van Celans poezie is onder woor-
den:

"Alles fliesst": auch dieser Gedanke, und bringt er nicht alles wieder zum
Stehen? (GW III;165).



DEEL III

Po8zie / Poetica / Legetica

Het lezen van gedichten van Achterberg en Celan bestond onder
andere uit een ontmantelen van vooronderstellingen betreffen<ie een

mogelijke identificatie van betekenis. Ik las niet vanuit een van te
voren vastgelegde strategie, maar probeerde de teksten op verschil-
lende manieren te benaderen. Zo sloot het kaleidoscopisch perspec-
tief van  het lezen aan op de ontwikkeling van  betekenis die  in deze
modemistische verzen aan de orde is. Het eerste deel van de vraag-
stelling waarmee ik deze studie open(le is daarmee beantwoord
Hermetiek, discontinuueit in beeldspraak en het doorbreken van
grammaticale conventies (de "derkglement de tous les sens" waar-
over Rimbaud sprak) bewerkstelligen een disseminatie van beteke-
nissen.
In het nu volgende deel zal ik nader bestuderen welke literatuur-
opvattingen een rol spelen met betrekking tot deze modemistische

potzie enerzijds en tot een deconstructieve leeshouding anderzijds.
Ik stel de vraag welke poeticale concepten door dichters en lezers,
door de dichter als lezer (hoofdstuk zeven) en de lezer als dichter
(hoofdstuk acht) gedeeld worden.



HOOFDSTUK ZES

Linguistische momenten

In Coleridge's droom begon de toevallig gelezen tekst te kiemen en te ver-
takken; de slapende ontwaarde een reeks beelden en, eenvoudi& de woor-
den die deze uitdrukten; enkele uren later werd hij wakker in de overtuiging
dat hij een gedicht van ongeveer driehonderd verzen had gemaakt, of in-
gegeven gekregen. Hij herinnerde ze zich buitengewoon scherp en kon het
fragment, dat nu deel uitmaakt van zijn oeuvre, zo neerschrijven. (Jorge
Luis Borges 1981;21)

18.  DiscontinuTteit van potzieopvattingen
Een bijzondere activiteit die binnen de gedichten van Achterberg en
Celan op te merken valt, is die van poetische zelfreflectie, van een
bezinning op het schrijven die gepaard gaat met een benadrukking van
de schrijfhandeling zelf. In Achterbergs poezie wordt deze tekstuele
handeling onder andere gemarkeerd in de heterogeniteit van de perso-
nages en in de figuur van catachresis (beelden die tegelijkertijd letter-
lijk en figuurlijk zijn). In de verzen van Celan in de absurde metaforiek
en chiasme. Een consequentie van deze zelfreflectie van poezie is de    ,f
dubbele functie van de woorden: zij bepalen zowel de poetische tekst
als een commentaar daarop.

In het verband van de poetische zelfrefiectie en de kritiek daarop,
kunnen esthetische concepten geobserveerd worden die in de teksten
ingeschreven zijn. Deze concepten betreffen niet de literatuuropvatting
die de auteur hanteert en die hij buiten zijn werk al of niet systema-
tisch onder woorden brengt, maar accentueren de autonome status van
poezie: "(...) it is the poem that tells the poet what he thinks, not vice
versa (...)", merkte Michael Hamburger terecht op in zijn standaard-
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werk over moderne lyriek: Het gedicht presenteert bepaalde visies op

poezie. Met andere woorden: brengt esthetische posities in stelling die
door verschillende teksten op verschillende manieren ingenomen blij-
ken te worden.

Miller stelde in het eerste essay van The linguistic Moment met be-
trekking tot de lyriek van Wallace Stevens vast, dat in deze "poems
about poetry" een conflict leesbaar is tussen drie verschillende poe-
tische "theorieen", die er respectievelijk van uitgaan dat poezie
mimesis, logos of creatie is. Miller schreef:

Stevens' poetry is not merely poetry about poetry. It is a poetry that is the
battleground among conflicting theories of poetry. The poet tries first one way
and then another way in an endlessly renewed, endlessly frustrated, attempt to
"get it right", to formulate once and for all an unequivocal definition of what
poetry is and to provide an illustration of this definition. (1985;5).

Dit conflict tussen drie poetische theoriean is niet typerend voor
modernistische lyriek uit de twintigste eeuw, maar doet zich voor in
Westerse poifzie uit alle tijden, aldus Miller, die de mimetische theorie
formuleerde als: 'Tile structure of the poem should correspond to the
structure of reality". De tweede theorie omschreef hij als: "Poetry (...)
is an act. It is the act of the mind seeking a revelation through the
words and in the words. Poetry is a revelation in the visible and rea-
sonable of that which as the base of reason cannot be faced or said
directly.". En de derde theorie tenslotte: "(...) the notion that poetry is
creation, not discovery. In this theory there is nothing outside the text.
All meaning comes into existence with language and in the interplay of
language. Meaning exists only in the poem.". (1985;6-10).

Van deze drie poetische theorieen lijkt de tweede die op de ont-
dekking van een logos gebaseerd is in het verband van modernistische
lyriek het meest problematisch. In de gedichten is immers een episte-
mologische twijfel leesbaar, in de zin van het ontbreken van een aucto-
riale status die in taal definitieve betekenissen vastlegt. Het is deze
twijfel die in principe ten grondslag ligt aan de zelfrefiectieve operatie
van poezie. Toch expliciteert Miller het voorkomen van de tweede
theorie in de gedichten van Stevens als volgt:

In imitation, nature is assimilated into language, which means that language is
part of nature, too. In poetry the logos, 'being", comes to be in language. Poetry

(1) Hamburger (1969;37). Meer recentelijke uitspraken van Hamburger doen ver-
moeden dat hij afstand heeft genomen van deze autonome opvatting van poezie.
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is the "intelligence" of nature, the knowledge of it, the inherent reason in it, that
is, its logos. (...) Poetry (...) is the transference of things as they are into lan-

guage, that is, into what they are not, into their metaphors. (1985;9).

De logos van modernistische teksten is naar zijn mening dus het besef
van de paradox dat het noembare de enige mogelijkheid is om het on-
noembare uit te drukken. Het overbrengen van 'dingen' in metaforen
is de enige waarheid van poezie, maar impliceert tegelijkertijd de ver-
nietiging van een natuurlijk zijn.

De drie poetische theorieen die Miller aan de orde stelt kunnen
geconfronteerd worden met de mimetische, expressieve en objectieve
poeticale categoriedin die S8temann (1985) in navolging van Abrams
onderscheidt: SOtemann noemt ook een vierde, de pragmatische,
theorie. Hij herhaalt de karakterisering die Abrams in het eerste
hoofdstuk van 77ze Mirror and the Lamp van deze poetica's geeft:

This starting-point accounts for four different kinds of literary theories: the
'objective' ones (concentrating on the more or less autonomous artifact),the
'expressive' ones (accentuating the author's role, and considering the work of art
primarily as a result of the creative process: 'the combined product of the poet's
perceptions, thoughts and feelings'), 'pragmatic' theories (first of all looking 'at
the work of art as a means to an end, an instrument for getting something done,
and tend[ding] to judge its value according to its success in achieving that aim'),
and, lastly, 'mimetic' conceptions ('the explanation of arts as essentially an imi-
tation of aspects in the universe'). (1985;98).3

Abrams hanteert het poeticaschema als ordeningsapparaat van litera-
tuur en literatuuropvattingen. Hij verbindt de vier categorieen aan his-
torische perioden. Sdtemann daarentegen gebruikt de concepten ook
op andere wijze: namelijk als referentiekader bij het lezen van teksten.
Het schema postuleert poetica's die naar zijn mening in eenzelfde
periode op kunnen treden. Deze poeticale theorieen fungeren als
dieptestructuren die constant zijn, waar oppervlaktestructuren in de zin
van de literaire praktijk (woordkeus, beeldgebruik, ritmische en me-
trische patronen, strofebouw, rijmvormen, klankeffecten, syntaxis) van
verschillende dichters variabel zijn. In tegenstelling tot Miller signaleert

(2) Sotemann (1985;101) en Abrams (1981;6-29).
(3) SOtemann opende met zijn studie van poeticale tradities een terrein van onderzoek

naar opvattingen van literatuur, dat vruchtbaar is gemaakt door het werk van
diverse Neerlandici. Ik denk hierbij aan studies als: Van den Akker (1985); Kusters
(1986); Bekkering (1989); Dorleijn (1989).
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Sutemann geen momenten binnen 66n tekst waarop de poetica's met
elkaar in conflict raken. Wel registreert hij in een aantal gevallen dis-
crepanties tussen de poeticale theorie die in het werk dominant is en
de literatuuropvatting die dichters buiten hun werk naar voren bren-
gen.4

Sotemann en Miller staan op eenzelfde lijn in die zin dat zij in een
lectuur van poatische teksten aangeven welk esthetisch concept (opvat-
ting over poazie) in de tekst aan de orde wordt gesteld. Verschil in
standpunt betreft evenwel het feit dat Sutemann een hermeneuticus is
- vasthoudt aan de auctoriele intentie en aan een eigenlijke (in zijn
woorden "sluitende" (1985;152)) interpretatie - en dat hij er in tegen-
stelling tot Miller niet van uitgaat dat verschillende poetische concep-
ten op 66nzelfde moment in de tekst aan de orde zijn. Sdtemann is
een harmoniedenker: een bepaald concept (het kan eventueel wel een
mengvorm betreffen) is dominant in een tekst. Miller vertrekt vanuit
de gedachte van principiele discontinuiteit: er zijn momenten waarop
de tekst verschillende poeticale tendensen met elkaar in aanvaring laat
komen. Deze contrasterende werking van verschillende theorie8n
wordt door de lezer ervaren als een disruptie die de verstrooiing van
betekenis van de gedichten bewerkstelligt. In Millers tekst wordt de
ordening van poeticale categorieen die Satemann aanbrengt dus ont-
wricht in de veronderstelling dat drie afwijkende opvattingen over
poazie tegelijkertijd binnen een vers op kunnen treden en daarmee
een linguatisch moment in de tekst markeren waarop de betekenis van
de woorden wordt opgeschort:

Mimetische, expressieve, autonomistische en pragmatische concep-

(4)  Sotemann (1985;57-77) karakteriseert de dichter Polet als 'impure pure dichter',
omdat in zijn verzen de objectieve theorie overheerst, terwijl hij, door zich in de
traditie van Walt Whitman te plaatsen, in versexterne uitspraken juist aspecten van
een expressieve theorie uitdraagt.

(5) Zowel Miller als Sotemann hanteren esthetische concepties die tot op zekere hoog-
te historiserend zijn als uitgangspunt bij hun interpretaties van gedichten. Miller
spreekt over een Aristotelische, romantische en post-romantische poezie-theorie
(1985;32); Sotemann fundeert de poeticale categorieen aan de realistische, roman-
tische en symbolistische perioden. De pragmatische poetica verbindt hij aan de
periodisering "classicisme". De categorieen functioneren echter ook als diacrhone
concepten, dat wil zeggen dat zij in eenzelfde periode kunnen optreden. Zij worden
dus enerzijds los gemaakt van een definitieve tijdsafbakening, hoewel zij anderzijds
wel een bepaalde verbondenheid houden met (beginpunt hebben in) een bepaald
moment. SOtemann schrijft: "I submit that in principle these four categories [dwz de
pijlers van het model van Abrams] have very little to do with periods in literary
histoty, but that, at least in more recent times, they coexist, although at particular
moments a number of outstanding authors (...) may rally round one specific concep-
tion of literature" (1985;99).
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ten kunnen beschouwd worden als karakteriseringen van bepaalde vor-
men van poetisch taalgebruik, die gepaard gaan met typerende reto-
rische figuren. Zo zal de figuur van apostrofe vaker in een expressieveen pragmatische context optreden dan in een autonomistische; het
omgekeerde geldt voor inversie. De concepten treden niet zuiver op,maar telkens in contrast met andere concepten. In de twee volgende
paragrafen neem ik deze discontinuReit van de esthetische concepten
als aanleiding voor een verdere lezing van verzen van Celan en
Achterberg.

19.  De formules van de dichter

In hoofdstuk vier schreef ik dat vele van Achterbergs verzen over zich-
zelf vertellen, wat uitgedrukt wordt in een frequent gebruik van woor-
den als: dichten, spreken, zingen, vers, lied, enzovoort.6 Deze gedich-
ten waarin direct over poezie geschreven wordt, onderscheiden zich
van verzen waarin indirect over poezie wordt verteld (ewliciete venusimpliciete poeticale gedichten).7 De poezie geldt in dit laatste geval als
connotatie en niet als denotatie.

De poeticale thematiek hangt samen met een operatie van
schrijven die in de verzen vorm krijgt. Er wordt niet alleen verteld over
het schrijven van poezie, maar dit proces wordt ook getoond in de
complexe grammaticale en retorische structuur van de gedichten. Detaal vestigt in de wijze waarop zij vorm heeft aandacht op haar eigen
operatie en status. De verzen zijn daarmee in principe dubbelzinnig: zij
tonen de produktie van het gedicht in het gedicht. Zelfs wanneer zij
anekdotische onderwerpen beschrijven, vestigen zij aandacht op huntekstualiteit en daarmee op aspecten die met schrijven als zodanig
samenhangen. De regel van Achterberg die luidt "'t woord heeft het
eerste en het laatste woord" (929) becommentarieert deze zich telkens
opnieuw in gang zettende zelfspiegeling van taal.

(6) Sdtemann spreekt in dit verband over programmagedichten: "de dichter schrijftverzen over het schrijven van gedichten of over datgene wat er in poezie gebeurt".Ik zou de term 'programmagedicht' liever willen reserveren voor die verzen waarin
nadrukkelijk een poetische positiebepaling wordt beschreven. Luceberts 'Verdedi-
ging van Vijftig' is bijvoorbeeld een programmagedicht in deze zin.

(D  Dit onderscheid wordt gemaakt door Sotemann (1985) en Van den Akker (1985).
Achterbergs gedicht 'Kandinsky, dat het effect beschrijft dat een expressionistischschilderij uitoefent op een toeschouwer, kan gelezen worden als een tekst die
indirect de creatie van poezie aan de orde stelt.
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De gedachte dat in modernistische lyriek de objectieve of autono-
mistische poetica dominant is, ofwel als constante geldt zoals
Sotemann verondersteld ligt voor de hand, maar is naar mijn idee te
vervlakkend. Met Miller meen ik dat ook andere esthetische concepten
voortdurend meespelen en dat zich juist in de confrontatie van die
verschillende opvattingen een linguistisch moment aftekent, als een
moment waarop door de tekst het proces van schrijven wordt getoond
en waarop betekenis gedissemineerd raakt.

Het expliciete thema van het schrijven dat in Achterbergs poezie
te lezen is, is dan ook niet alleen te verbinden met een autonomistisch,
maar ook met een expressief poeticaal concept op het moment waarop
er in de gedichten sprake is van een lyrische stem die zich nadrukkelijk
manifesteert als de producent van het schrijven. Niet het gedicht als
autonoom artefact, maar het lyrisch subject als presentant van het
schrift valt in dit geval op. Dit geldt bijvoorbeeld voor de al eerder
geciteerde passage: "woorden, ontwaak, ik ben uw naam / ik ben uw
enige bestaan" (91), waarin een expliciet lyrisch subject zich voorstelt
als degene die de existentie van het gedicht veroorzaakt.

Deze expressieve opvatting blijkt in sommige gedichten te botsen

op een autonomistische en het is op die plaats dat de complexe
tekstualiteit zichtbaar wordt. Ik wil dit laten zien aan de hand van een
lectuur van twee verzen. Zij beschrijven beide een poeticaal thema,
maar tonen in de confrontatie van poezieopvattingen ook de operatie
van het schrift. Als eerste lees ik 'Refiexie' afkomstig uit de bundel
Sneeuwwitje:

Een naam van iemand die niet meer bestaat

blijft soms nog lang onder de mensen,
hoewel er niets meer is te wensen
wat wederzien of werklijkheid aangaat.

En de gedachten die hij achterlaat
verliezen hun reminiscenzen.
Maar ik bezit u in de lenzen
van dit volmaakt projectieapparaat.

De woorden draaien om hun as en brengen
u automatisch op de wereldwand,
waartegen gij onmiddellijk gaat leven.

(8) SOtemann (1985;61). De pure (autonomistische) poetica ligt naar zijn mening ten
grondslag aan de grote traditie van de Europese poezie sinds Baudelaire.
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Zonder zich met de tijd te moeten mengen
is hun betekenis in tact gebleven.
God heeft een buiten- en een binnenkant.

In de eerste strofe van dit sonnet wordt in algemene zin gesproken
over een overledene ("iemand die niet meer bestaat") van wie men de
naam onthoudt, ondanks dat de hoop om hem/haar terug te zien in
deze wereld vervlogen is. De denkbeelden die deze afwezige achterliet,
de herinneringen aan hem/haar, verliezen hun band met de gebeurte-nissen die zich in het verleden afspeelden. Het afwezig zijn van deze
persoon contrasteert met de observatie dat zijn naam langer aanwezig
bleef.

Halverwege de tweede strofe is er een overgang van een algemeen,
neutraal, spreken naar een direct aanspreken. Er wordt een 'u' geapo-strofeerd die niet vervaagt in de herinnering, omdat het lyrisch subject
hem/haar vasthoudt ("bezit") in een apparaat. Dit apparaat, zo valt telezen in de derde strofe, bestaat uit woorden die zelfstandig ("automa-
tisch") bewegen en een beeld van de 'u' projecteren op een scherm
("wereldwand"). De 'u' wordt op het scherm tot leven gebracht, aan-
wezig gesteld. Deze beschrijving kan geassocieerd worden met film-
beelden waarop men handelingen ziet die op een vroeger moment zijn
opgenomen en in een heden worden afgedraaid. Met andere woorden:
met het afspelen van de filmtape wordt het lineaire tijdsverloop door-
broken en blijkt dat wat zich op een eerder moment heeft afgespeeld
opnieuw aan de orde. De woorden van het apparaat zorgen ervoor, net
als filmbeelden, dat de aangesprokene, losgemaakt uit de context van
het verleden, in een heden bestaat. Dit apparaat dat de woorden om-
vat en door het lyrisch subject wordt bediend ("ik heb u in de lens")
fungeert als de poazie.

De laatste zin van de vierde strofe articuleert een tweedeling. De
uitspraak dat God een buiten- en binnenzijde heeft kan verbonden
worden aan het binnen en buiten, die aan de orde worden gesteld in
de beschrijvingen "ik bezit u in de lenzen" (binnen) en "gij gaat leven
tegen de wereldwand" (buiten). Vanuit het apparaat worden beelden
naar buiten gezonden. "God heeft een buiten- en een binnenkant" kan
betekenen dat Hij zowel het apparaat (binnen) als de wereldwand
(buiten) omvat. De christelijke idee dat God alomvattend is, is hier te
lezen. Tegenstellingen als buiten/binnen, in werkelijkheid/in potentie,
existentie/essentie worden in werking gezet.

Deze metatysische opvatting van de totaliteit van God wordt
echter ontwricht, want blijkt gefundeerd te zijn in een dichtomie van
buiten en binnen, die verband houdt met de reflectie die in de titel
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wordt benadrukt. De veronderstelde totaliteit blijkt in zichzelf ver-
deeld. Het ene deel reflecteert zich in het andere, wordt zichtbaar in
het andere. Door het apparaat dat God en de poezie is, worden bin-
nenbeelden weerspiegeld naar buiten en andersom. Tegengestelde be-
grippen worden aan elkaar gekoppeld: niemand/iemand, binnen/
buiten, u/ik. Dit resulteert in het paradoxale beeld van iemand die
afwezig is, maar aanwezig wordt gesteld op de wereldwand.

Twee esthetische opvattingen en verschillende betekenissen die
daarmee samenhangen, werken in dit vers op elkaar in. Enerzijds
wordt poezie voorgesteld als een door het lyrisch subject beheerst

apparaat (de 'ik' bezit dit apparaat). Het dichten is een handeling van
de door een 'ik' in beweging gebrachte woorden. De dichter beschikt
over binnen-woorden. Anderzijds valt te lezen dat poezie een auto-
matische activiteit van de woorden veronderstelt: zij bewegen uit zich-
zelf en beelden iets af. Zij vormen een autonome kracht. Deze zelf-
standigheid van de poezie wordt echter weer tegengesproken in de

slotregel waarin de alomvattendheid van God wordt benadrukt. God is
buiten, maar neemt tegelijkertijd elk binnen in zich op.

De nadrukkelijke aanwezigheid van het lyrisch subject in de rol
van schrijver en van God als omvattende waarheid zijn aspecten die
passen in een expressieve poeticale opvatting. Maar deze aspecten
komen in conflict met het idee van het woord als zelfstandig functio-
nerend medium, dat past in een objectivistische poetica. Het "volmaakt

projectieapparaat" is een absolute metafoor die de autonomie van het

gedicht markeert. Hiermee in strijd is dat het sonnet, geheel volgens
de geijkte genreconventie, beeindigd wordt met een harmonieuze slot-
regel. Het metafysische beeld dat hier gepresenteerd wordt werkt ver-
vreemdend, omdat het ingaat tegen het automatisme van woorden "die
om hun as draaien" (geen buiten/binnen hebben).9 De overschakeling
van poeticaal naar metafysisch moment is even abrupt als die van de
neutrale verteltoon uit de eerste strofe naar de aanspreekvorm in de
tweede.

De onrust die het gevolg is van deze botsing van een expressief en
objectief concept heeft het ontglippen van betekenis tot gevolg. Niet
beslisbaar is welke gedachtengang domineert. De in een expressieve

(9)   Het 'om een as heen draaien" komt in een aantal verzen van Achterberg voor in de
meest absurdistische semantische combinaties. In de beroemde Ballade van de
gasjitter zijn het de fabrieken die op hun as draaien; in het vers over Kandinsky,
waaraan ik in een voorgaande noot refereerde, is het het wezen van het schilderij
dat "om zijn as draait. Deze pa«Ages fascineren mij zeer, omdat ik niet weet welke
betekenis ik eraan zal toekennen.
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opvatting geconstrueerde betekenis articuleert dat een door God gein-
spireerde dichterlijke 'ik' via zijn poezie in staat is iemand tot leven te
roepen. Tegelijkertijd echter bepaalt een door een objectivistische
opvatting geconstrueerde betekenis, dat poezie absoluut is en dat de
woorden zelf initiatief nemen los van 'ik' en buiten God en tijd om.

Het zelfstandig functionerend gedicht componeert een personage
dat fungeert als afbeelding: het leeft niet in werkelijkheid, maar be-
weegt slechts als projectie op een scherm. Hier dringt kritiek op de
mimetische poezieopvatting door: de poezie bootst geen werkelijke
figuren na, maar schept figuren die alleen binnen de poetische context
afgebeeld worden. Mimesis treedt naar voren in de beschrijving van
een poetisch apparaat dat functioneert middels de projectie van een
figuur op de wereldwand. Maar omdat woorden als meditrend werk-
tuig in dit proces de nadruk krijgen wordt een werkelijke presentie van
het personage dat gerepresenteerd wordt in twijfel getrokken. Ook de
mimetische component stoot dus op de autonomistische component.

Ook in het vers 'Dichtkunst', opgenomen in de bundel Hoonte, is een
confrontatie van verschillende esthetische concepten leesbaar. Ik citeer
het vers in zijn geheel:

De dikke dronken zwermen van gevoelen
krijgen bestel, wanneer ze in de taal
op woorden samentrekken, die ze schaal
geven, zodat ze tot kristal verkoelen.

De dichter weet het tijdstip te voorvoelen
waarop zich deze werking integraal
voltrekken zal, het woordmateriaal
wentelt in hem met een donker bedoelen.

Aan beide kanten worden kansen wakker.
Begrip en lust bewegen naar elkaar.
Hartstocht en rede komen in contact.

Het scala schokt. De symmetrie verstrakt.
Uit alle lijnen klimmen steile vlakken
tegen de nu gevonden evenaar.

Te lezen is dat gevoelens worden geordend zodra ze onder woorden
gebracht worden, dat wil zeggen zich uitkristalliseren in taal. De dich-
ter registreert het moment waarop binnen in hem deze bewustwording
van gevoel plaatsvindt. Poezie ("dichtkunst") wordt hier in vergelijking
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tot het vers 'Refexie' minder zelfstandig, afhankelijk, geacht van de
dichter. De nadruk valt niet op de woorden, maar op de dichter die
hen in zich voelt bewegen. Poezie blijkt te bestaan dankzij het contrast
tussen gevoel en woord, lust en begrip, hartstocht en ratio. In de per-
soon van de dichter komen deze tegenstellingen tot elkaar. Op het
ontmoetingsmoment ontstaat er een activiteit ("wakker worden",
"bewegen") die in de vierde strofe intensiever wordt. De contrasten
botsen en wekken elkaars tegenkracht op ("schokken"), waardoor de
onderlinge verhouding steviger wordt terwijl de verschillen in stand
blijven. Er treedt geen vermenging op van gevoel en woord, want lood-
rechte vlakken staan tegen de symmetrie-as.

De voorstelling van de dichter die in zich emoties en woordgeving
verenigt, kan geplaatst worden in het kader van een expressie poezie-
opvatting. Het uitdrukken van gevoel dat aanvanketijk ongeordend is
("dikke dronken zwermen") en onbegrepen ("donker bedoelen") en dat
vanuit het innerlijk van de dichter naar boven komt, suggereert een
subjectieve creativiteit. De associatie wordt gewekt van een inspiratief
moment waarop de dichter voelt dat iets in hem tot stand komt dat zal
resulteren in dichtkunst. Ook in een ander vers beschreef Achterberg
dit spontane ontstaansmoment van poezie:

Maar het moment laat alle zekerheden varen,
die het der wijsheid ons te geven is vergund,
om oog in blinkend oog met het geluk te staren,
dat nog geen middel heeft om zich te openbaren;
waarvan alleen de dichter de formule vindt,
als bij de gratie van een plotseling verklaren
weerzijds het blind en zeker stamelen begint. (149).

Intuitief stelt de dichter het tijdstip vast waarop de woorden actief
worden. Hij neemt een profetische rol op zich. Het inspiratieve mo-
ment is het moment waarop individueel gevoel en woord met elkaar in
aanraking komen, en waarbij een organisch geheel gecreeerd wordt dat
zowel hartstocht als rede omvat.

Deze expressieve voorstelling wordt echter ondermijnd in de vier-
de strofe van 'Dichtkunst' waarin een objectivistische gedachte leesbaar
is. Het gaat om het beeld van een verstrakte (vastgelegde) symmetrie
doorsneden door de evenaar. Gelijke vlakken bevinden zich aan weers-
zijden van de breuklijn. Hartstocht en ratio raken elkaar, maar blijven
van elkaar gescheiden. Er wordt in deze slotregels een ordening ("sca-
la", "symmetrie") beschreven die tegengesteld is aan de chaotische
zwermen van gevoel uit de eerste strofe. Deze ordening is op te vatten
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als de verkoeling van gevoel tot taalkristal. De organische eenheid,
waarin gevoel en ratio verenigd leken, bestaat tenslotte niet omdat
tegendelen onverenigbaar blijven.

Ook een betekenisbepaling van dit gedicht wordt uitgesteld door
het gegeven dat de objectieve en expressieve poetica met elkaar
botsen.10 De subjectieve inbreng van de dichter, die zou resulteren in
een samensmelten van emotie en ratio, past niet op de beschrijving in
de slotstrofe van een verstarde symmetrische ordening. Maar als we de
tekst vanuit een autonomistisch perspectief benaderen, blijkt dat de
accentuering van gevoel en inspiratie vervreemdend werkt. In een
autonome opvatting van de dichtkunst is immers geen ruimte voor een
dergelijke explicatie van subjectieve voorgevoelens van de dichter.
Zowel 'Refiexie' als 'Dichtkunst' tonen een opschorten van betekenis
in de confrontatie van tegenstrijdige poeticale uitgangsposities.

De vraag dringt zich op of en hoe een mimetisch en pragmatisch
esthetisch concept in Achterbergs werk optreden. Zoals Miller op-
merkt doet de mimetische theorie zich in feite in elk gedicht voor: taal
correspondeert altijd in een bepaalde mate met de structuur van de
realiteit.11 Deze constatering is voor de hand liggend, want als dit niet
het geval zou zijn, zou taal volledig onbegrijpelijk zijn. Toch wordt een
mimetische poezieopvatting in modernistische poezie aan een belang-
rijke kritiek onderworpen: ondanks het feit dat taal nooit volkomen
absoluut zal zijn, zal zij ook nooit een nabootsing van realiteit kunnen
zijn, omdat het heden van die realiteit niet gekend kan worden.  /
Achterberg toonde deze gedachte in 'Refexie' waarin hij beschreef datt.
nabootsing (afbeelding) wordt gemedieerd door woorden. Mimesis
wordt aangetast door de tekstuele structuur: dat wat op het scherm
wordt geprojecteerd is anders geworden dan het in werkelijkheid ge-
weest is, want is al losgeraakt van het ene nu-moment waarop het
bestond.

Een pragmatisch esthetisch concept wordt niet door Miller maar
wel door Sotemann (1985;102) gepostuleerd. Hij definieert deze theo-

(10) SOtemann (1987) sprak met betrekking tot 'Dichtkunst' over "romantische en sym-
bolistische concepties [die] op het eerste gezicht lijken samen te komen". In twee(le
instantie beschouwt hij de symbolistische poetica in Achterbergs vcrs als dominan-
ter. Wat Satemann niet voldoende benadrukt is dat de romantische en symbolis-
tische concepties in de tekst meer in botsing, dan tot een symbiose komen. De
slotstrofe van 'Dichtkunst' is onverenigbaar met de beschrijving van het organisch
geheel van voelen en onder woorden brengen dat in de eerste strofe aan de orde is.

(11) Miller (1985;6).
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rie als een praktische, wereldlijke conceptie van de functie van kunst
die een objectieve representatie van de realiteit poogt te geven, vaak
een moralistische inslag heeft en die zich presenteert in een bewust
toegepaste retorische strategie. Er wordt een boodschap in de tekst
leesbaar die een bepaald effect zou kunnen bewerkstelligen bij een
lezer. De zelfreflectieve geslotenheid van de tekst wordt hier geopend
in de veronderstelling dat er een positie buiten is, waarop de bood-
schap reageert, en waar de boodschap wordt geeffectueerd.

Sommige van Achterbergs teksten stellen deze grens tussen de
referentialiteit en tekstualiteit ter discussie. Dit blijkt uit het feit dat in
de gedichten betekenissen gecreeerd kunnen worden, die in eerste
instantie niet door het schrijvend subject beoogd leken te worden. Op
het moment waarop de boodschap te lezen is, treedt een stoorzender
in werking die de uitspraak tegenstrijdig maakt. Abstracter geformu-
leerd: de retorische component van de taal toont verschillende beteke-
nissen van grammaticale structuren die in botsing komen met het gein-
tendeerde gebruik. De dichterlijke stem heeft een deel van de beteke-
nisproduktie niet doorgrond.12

De verzen waarin een ontwrichting van het pragmatisch concept
leesbaar is, komen met name voor in de bundel Hoonte. Deze bundel
valt op binnen het oeuvre van de dichter, zo stelde Sotemann in een
herdenkingsrede uit 1987, omdat er niet 66n gedicht in staat dat
rechtstreeks refereert aan de centrale thematiek. Ik ben het niet eens
met deze argumentatie, omdat ik niet geloof in de centraliteit van 66n
thema, maar ik deel de overtuiging dat Hoonte een bijzondere plaats
inneemt in Achterbergs werk. Dit is naar mijn mening toe te schrijven
aan het feit dat zich juist hier een pragmatische esthetische opvatting
voordoet. Dit geldt voor 'Veewagen 1945', 'Atoombom', 'Hoornik',
maar vooral voor de korte en wonderlijke cyclus Terreur'. In deze ver-
zen is sprake van een sociaal engagement als boodschap, in historische
thema's als jodendeportatie, wapenwedloop en burgeroorlog.

De vier gedichten die Terreur' getiteld zijn, beschrijven het milita-
ristische regiem van Franco. De fascistische dictatuur wordt in het
eerste sonnet voorgesteld als "het martelend beest" dat ieder die in zijn
"klauwen" valt verscheurt. Typerend voor de pragmatische opvatting
van poezie is de retorische figuur van apostrofe: twee regeringsleiders,
Stalin en Roosevelt, worden aangesproken op hun verantwoordelijk-

(12) Intentie als een vooraf gegeven betekenis aan een tekst wordt bekritiseerd. Het
'vooraf en 'na' het schrijven, ofwel het 'binnen' en 'buiten' de tekst blijken niet
afgebakend te kunnen worden. De lineaire logica van het taalsysteem blijkt een
schijnlogica.
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heid. Zij zouden zich samen behoren in te zetten voor de bevrijding
van Spanje:

Stalin waar zijt ge? Waar is Roosevelt?
Mannen van Albion, Amerikanen,
verlaat opnieuw kantoor, fabriek en veld.

Haalt voor de dag de opgevouwen vanen.
Weet dat voor geen van ons de vrijheid geldt,
als wij niet ogenbliklijk toeslaan samen. (661).

De aansporing tot actie te komen zet zich in het tweede sonnet voort.
Er wordt in strofe drie en vier een voorstelling geschetst van een her-
bouwd Europa, dat herrijst op de puinhopen van gebombardeerde
steden als Rotterdam en Leningrad. In het derde sonnet wordt de apo-
strofe plotseling verplaatst van Stalin en Roosevelt als metonymia voor
de geallieerde strijdkrachten naar de achttiende-eeuwse schilder Goya.
De boosaardige figuren van Goya's schilderijen, "weerwolven", "ongure
honden" en "monsters", worden als beeld genomen van Duitse en
Spaanse fascisten. De verzetsgroepen die zich in de bergen ophouden
worden beschreven als helden wier gering aantal slinkt nu de tijd ver-
strijkt.

In het vierde sonnet tenslotte, wordt de figuur van apostrofe door-
broken in de anekdotische beschrijving van een guerillastrijder die een
spoorlijn tracht op te blazen, maar tijdens zijn actie gesnapt wordt. Hij
wordt opgesloten en vroeg in de morgen geexecuteerd:

De cel omspant hem in een harde stilte.
Ik krijg de kogel, denkt hij zonder angst.
Wat ik moest doen heb ik gedaan, omdat

het vaderland mij hiervoor nodig had.
De deur gaat open. In de ochtendkilte
is kort het schot, maar Spanje leve lang. (664).

Deze vier sonnetten kunnen gelezen worden vanuit een pragmatisch
perspectief, dat een moralistische boodschap articuleert: de terreur die
uitgeoefend wordt door de dictator brengt helden ter dood. Hiertegen
moet gestreden worden, want "voor geen van ons geldt de vrijheid" zo-
lang er fascistische regiems als die van de nazi's of falangisten bestaan.

Deze geengageerde betekenis wordt echter ondermijnd door de
satire die te lezen is in de eerste strofe van het tweede sonnet. Nog
steeds is het woord gericht aan Stalin en Roosevelt:
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Trekt een cordon om het schiereiland heen
en laat geen goudfazanten meer ontsnappen.
Franco, die als een ekster staat te klappen
en voor dictator speelt, vang je meteen. (662).

Deze strofe valt uit de toon. De ernstige moralistische aanspraak op

verantwoordelijkheid wordt onderuit gehaald nu de fascistische

vijanden worden vergeleken met "goudfazanten" en Franco met een
"klappende ekster" die voor dictator speelt en het dus niet is. Er treedt
een vervreemdende discrepantie op tussen de beschrijving van de fas-
cistische macht als het martelend beest in het eerste sonnet, als weer-
wolven, ongure honden en monsters, en de voorstellingen van fascisten
als brutale vogels. Het beeld van Franco als ekster suggereert zelfs pot-
sierlijkheid: zoals een ekster dol is op glanzende voorwerpen gaat de
generaal prat op militaire decoraties.

De hekelige, bijna luchtige toon, die de lyrische stem hier door
laat klinken verstoort de ernst van de boodschap die in eerste instantie
gepresenteerd leek te worden. Duidelijk wordt ineens dat de dichter-
lijke stem geen kritiek uitoefent op de fascistische macht (want die is
niet eens serieus te nemen), maar op de geallieerden die hun onnozele
vijanden kennelijk niet daadkrachtig te lijf kunnen gaan. De opgebouw-
de betekenis als boodschap waarmee de lyrische stem een bepaald
effect wit bereiken - laten  we ons venetten tegen de fascistigche macht -
wordt onderuit gehaald door een tegenstrijdige betekenis: de geallieer-
den zijn te slap. In de ene betekenis is de ander ingesloten.

De absurd aandoende metaforen en bijbehorende spot in het twee-
de sonnet passen in een expressief moment, waarin de lyrische stem
tot subjectieve stemmingmakerij komt die de serieuze politieke bood-
schap van de cyclus ondergraaft. De representatie van de realiteit die
vanuit een pragmatisch concept wordt uitgevoerd raakt op losse
schroeven in de overdrijving van de beeldspraak. Het onderscheid
tussen objectieve en subjectieve werkelijkheid wordt daarmee ineens
irrelevant. Twee idiomen: een serieuze, realistische, en een luchtige,
bagatelliserende, staan met elkaar in contrast. Het pragmatische karak-
ter van de cyclus wordt ontwricht, omdat de niet-representativiteit van
de teksten geaccentueerd wordt. In de vermenging van getngageerde
boodschap en schimpende toon, van een pragmatisch en expressief
poeticaal concept, wordt de intentie ter discussie gesteld. De ernstige
bedoeling van de dichterlijke stem wordt door de tekst, door de
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manier waarop het gezegd wordt, verschoven. 13

20. Monoloog versus dialoog
Poeticale discontinuiteit doet zich ook voor in de latere lyriek van
Celan. Net als in Achterbergs poazie lijkt het objectivistische concept
een dominante rol te spelen, vanwege de zelfreflectieve activiteit van
de taal. Maar deze autonome tendens wordt gerelativeerd door andere
concepties die tegelijkertijd opereren. Ik richt mij in deze paragraaf op
de dialogische structuur van Celans werk, die intrigerend is juist in
samenhang met de verschillende esthetische posities.

Het autonomistische concept, het idee dat potlzie creatie is, wordt
in de verzen van Celan zoals we zagen in hoofdstuk vijf, bevestigd in
het schrijfproces dat gethematiseerd en getoond wordt. Als voorbeeld
van een vers dat als autonomistisch gelezen kan worden geldt
'Schwimmhaute':

SCHWIMMHAUTE zwischen den Worten,

ihr Zeithof -
ein TOmpel,

Graugratiges hinter
dem Leuchtschopf
Bedeutung. (GW II;297).

In dit vers komt geen werkwoord en dus geen directe actie voor. Er is
bovendien geen expliciete lyrische stem die zich uitspreekt, maar een
indirecte instantie die het woord voert en zich niet naar een specifiek
aangesproken personage richt. Een beschrijvende zin strekt zich uit
over drie korte strofen. Drie opvallende samenstellingen, "Schwimm-

(13) Eenzelfde bijna impulsief doordringen van het ene beeld in het andere, gepaard
gaand met een afwijkend idioom en een daaraan verbonden verstoring van de
geengageerde boodschap treedt op in 'Veewagen 1945: Aan de ene kant staat een
absolute metafoor (de geest ontsnapt aan een lichaam dat in een treinwagon tussen
andere lichamen ineen gedrukt is). Aan de andere kant wordt in de tweede helft
van het gedicht een door herhaling van klanken en namen clichtmatig aandoend
beeld gegeven van het voortdenderen van een trein. Er is een disjunctie tussen
beide beelden, zoals er een disjunctie optreedt tussen de voorstelling van de dicta-
tuur onder Franco als martelend beest en de dictator zelf als iemand die voor
klappende ekster speelt. In 'Veewagen 1945' is sprake van een confrontatie van een
autonomistisch en pragmatisch esthetisch concept.
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haute", "Graugratiges" en "Leuchtschopf accentueren het poetisch
handelen als een ontwerpen van woordcombinaties en vinden steun in
de noties "Worten" en "Bedeutung" die expliciet een poeticale thema-
tiek aangeven.

De afbreekstreep na het woord "Zeithof' in de tweede strofe im-
pliceert een onderbreking van de zin als geheel, zonder dat de lezer
een houvast aangereikt krijgt betreffende wat werd afgebroken: een
lettergreep, een woord als onderdeel van een samenstelling, een zins-
deel of misschien zelfs een hele zin. Er kan een semantische link ge-
legd worden tussen 'zwemhuiden', 'poel' en 'het grijsgraterige' in de
associatie van vis of visachtig. 'Schopf zou als 'bosje' in aansluiting op
'poel' een landschappelijke voorstelling op kunnen leveren, maar kan
ook als 'luifel' tot een meer absurde voorstelling aanleiding geven.

Deze tekst is, als veel andere gedichten uit de latere bundels van
Celan, uitermate cryptisch en bekrachtigt de absolute status van
potzie. De talige composities zijn complex en halen elk raakpunt met
buitentekstuele referenties onderuit. Het raadsel van betekenis blijft in
de tekst besloten en daarmee krijgt het benadrukte slotwoord "Bedeu-
tung" een haast cynische klank, waarmee de impliciete lyrische instan-
tie zich als het ware toch nog nadrukkelijk, expressief, manifesteert.

In veel verzen van Celan waarin het aanspreken van een ander te
lezen is, wordt de autonomistische component aangetast door een ex-
pressieve. De zelfrefererende operatie van taal wordt opengebroken in
de handeling van het apostroferen. Er worden twee personages in een
communicatieve situatie tegenover elkaar gezet. Dit is bijvoorbeeld te
lezen in:

IN DEN DUNKELSCHLAGEN erfuhr ichs:

du lebst auf mich zu, dennoch,
im Steigrohr,
im

Steigrohr. (GW II;270).

Een lyrisch subject als 'ich' presenteert zich als spreker en deelt mee
welke ervaring hij/zij heeft opgedaan. "Dunkelschlagen" (op te vatten
als slagen in het donker; het slaan van het hart; of misschien ook het
ritme van opwinding) suggereert dat het om een nachtelijke ervaring
zou kunnen gaan, die wordt omschreven als een toeleven/toenaderen
van een 'jij' naar 'mij' in een stijgbuis. Deze term is afkomstig uit de
petrochemie en roept connotaties op als smal/eng en druk/kracht. Een
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fallocentrische en droomassociatie zijn mogelijk: de 'ich' heeft 's nachts
wellicht erotische fantasieen gehad waarin een 'du' betrokken was.

Er wordt in dit vers expliciet gecommuniceerd: een personage ver-telt aan een ander dat hij/zij 'het' - als een "es" opgegaan in "ichs" -ervoer. Na de dubbele punt volgt een korte stilte, een witregel, en
daarna een uitleg betreffende de inhoud van deze ervaring. Deze expli-
catie past in een expressieve opvatting, waarin een subject middels
woorden iets onthult. De precieze betekenis van deze ontboezeming
blijft echter ondoorgrondelijk. De suggestie van het uitleggen van deervaring breekt stuk op de niet eenduidig te verklaren omschrijving
van de beweging in de stijgbuis.

Er bevinden zich in deze aanspreekhandeling twee personages die
niet identiek zijn. Aan zichzelf zou de 'ich' immers niet hoeven vertel-
len welke droomervaring hij heeft opgedaan. De dialogische construc-
tie in dit gedicht ontwerpt een spreken dat als expliciterende medede-
ling gericht is naar een ander. Wie die ander is blijft evenwel een
onoplosbaar probleem.

In andere verzen van Celan blijkt zich een dialoog voor te doen
tussen personages die minder duidelijk van elkaar te onderscheiden
zijn. 'Ich' en 'Du' kunnen in deze teksten zelfs gelden als eenzelfde
identiteit, waarmee het gesprek dat gevoerd wordt tot een zelfgesprek
wordt. Ik lees dit in het volgende vers:

FREIGEGEBEN auch dieser
Start.

Bugradegasang mit
Corona.

Das Dammerruder spricht an,
deine wach-
gerissene Vene
knotet sich aus,

was du noch bist, legt sich schrag,
du gewinnst
HOhe. (GW II;243).

Het beeld van starten ("freigeben dieser Start") en opstijgen ("Hohe
gewinnen") wordt gerelateerd aan dat van een aangesproken 'du' van
wie de ader is opengescheurd. Dit personage, althans dat wat er nog
van hem/haar over is, legt zich in een scheve houding. Het hoogte
winnen kan begrepen worden als het verdwijnen in de afgrond van het
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onbewustzijn. Twee metaforische sporen stoten op elkaar: starten en

stijgen roepen de associatie van een vliegtuig op, waarmee begrippen
als "Corona" (buitenste atmosfeer van de zon), "-ruder", "schrag" en
"Bugradegesang" te verbinden zijn. Dit laatste woord is een neologisme
dat de suggesties vaartuig ("Bug"), ronddraaien ("Rad") en geronk
("Gesang") wekt en dat als zodanig de activiteit van de poetische taal
accentueert.

Een tweede spoor betreft het personage van wie de ader is open-

geritst en aan wie het bewustzijn ontglipt. "Hdhe gewinnen", "sich
schrag liegen" en "Diimmer" zijn begrippen die dit beeld ondersteunen.
Er zou sprake kunnen zijn van een zelfmoordpoging. Het feit dat er
geen direct lyrisch subject wordt genoemd in de tekst en dat er geen
helder beeld wordt geschetst van de aangesproken 'jij', levert een on-
duidelijke gesprekssituatie op. Wie spreekt en wie wordt toegespro-
ken? Er zijn geen onmiddellijke tekstuele aanwijzingen te vinden voor

een gelijkstelling van spreker en aangesprokene; wel zou op grond van
de aanname dat hier zelfdoding wordt beschreven waarbij over het
algemeen geen toeschouwers aanwezig zijn, verondersteld kunnen

worden dat het gaat om een zelfgesprek. De spreker benadert zichzelf
afstandelijk en noemt zich "du".

De dialoog markeert een expressief esthetisch concept: een 'ich'
deelt zijn stervenservaring mee aan een ander. Het is echter ook
mogelijk deze 'ich' en 'du' als afzonderlijke identiteit te ontkennen.

'Ich' geeft de naam 'du' aan zichzelf en ontkent daarmee zijn eigen ik-
zijn. Deze opgeheven individualiteit van de personages expliciteert de
werking van het schrijven: in de taal die naar zichzelf verwijst is geen
ruimte voor een werkelijke existentie van subjecten. Op het moment

waarop de zelfdoding plaatsvindt is er geen tijd voor een nauwkeurige
beschrijving van dit proces. Deze gedachten benadrukken een autono-
mistische poezieopvatting en botsen op de aanname van de dialoog
zoals die past in een expressieve opvatting.

Ook in het korte openingsvers van de tweede cyclus van
Lichtzwang is een dergelijke complexiteit leesbaar. Ook hier treffen we
een dialoog die monoloog zou kunnen zijn:

EINMAL, der Tod hatte Zulauf,
verbargst du dich in mir.
(GW II;249).

Het lijkt in deze tekst niet zozeer te gaan om een mededeling als wel
om een dialogische vorm die geldingskracht geeft aan een personage
dat twee identiteiten in zich samenvoegt. De dialoog is een formele
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keuze die in een compositie van verschillende personages, een gesple-
ten en niet-existerende (de dood is 'toe komen lopen') persoontijkheid
zeggingskracht geeft. Deze personages gaan in elkaar op en markeren
een tekstueel handelen; alleen in het gedicht worden zij voor 66n keer
("einmal") 66n.

De poging van de 'Du' om aan de dood te ontsnappen via de 'Ich'
is absurd. De 'ik' is immers ook sterfelijk en biedt dientengevolge geen
bescherming tegen de dood. Anderzijds leidt de erotische connotatie
die in deze incorporatie leesbaar is, tot een manier om aan de dood
voorbij te gaan: het resultaat van de seksuele toenadering zou immers
voortplanting (nieuw leven) kunnen zijn.

De dialogische structuur in Celans teksten is bevreemdend. Als mede-
deling past de dialoog in een expressieve esthetische component, ter-
wijl hij als zelfgesprek een dergelijke component ondermijnt en juist de
autonomie van het poatisch schrijven accentueert. In beide gevallen
echter kunnen we spreken van retorische dupliciteit, van een pseudo-
dialoog. Het is onbeslisbaar wie de gesprekspartners zijn, of zij samen-
vallen of juist afzonderlijke identiteiten zijn. Omdat zij zich beiden in
dezelfde ruimte van de tekst bevinden, zal de dialoog nooit werkelijk
een tweespraak kunnen zijn, maar altijd een artificiele compositie die
als zodanig het gedicht als autonoom artefact accentueert. Het voeren
van een echte dialoog veronderstelt immers afstand tussen 'ik' en de
ander.

De dialogische structuur in het werk van Celan heeft aanleiding
gegeven tot talrijke elkaar tegensprekende opmerkingen. Schwarz
(1966) bijvoorbeeld stelde de dialogische polariteit voor als een van de
bouwstenen van Celans poezie. Hij beschouwde de geadresseerde 'Du'
aanvankelijk als een dode (moeder-geliefde-zus) met wie de dichter
contact zoekt, die in Die Niemandsrose tot God wordt. Soms ook vatte
hij de aangesprokene op als het alter ego van de dichter. Lyon (1971)
redeneerde in deze lijn door en stelde de dialoog voor als een traditio-
nele pottische structuur, die opgevat dient te worden als een vraag
waarop antwoord verwacht of verlangd wordt. Celan zou via de dialoog
contact pogen te leggen met een hogere realiteit, aldus Lyon, die
beweert: "The thrust of Celan's creative efforts to find and create a
Thou comes from a desire to confront on an artistic level the psychic
reality which has arisen from the confrontation with physical reality:
(1971;119). Lyon verbond de dialogische structuur van het werk met de
joodse achtergrond van de dichter en benadrukte enkele overeenkom-
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sten in teksten van Celan en Martin Buber.14 Beide auteurs zijn op
zoek naar een Ander die bij Buber de gestalte krijgt van God, terwijl
Celan Niemand vindt. Zowel Schwarz als Lyon interpreteerde de dialo-
gische structuur dus als expressief en mystiek moment, waarin biogra-
fische ervaringen van de dichter mede als referentiekader fungeren.

Ryan (1971) daarentegen trok een parallel tussen het werk van
Gottfried Benn en dat van Celan. De uitspraak van Benn dat het ge-
dicht absoluut is en aan Niets gericht, ondersteunt de stellingname dat
moderne poazie monologisch is, maar gaat volgens Ryan in tegen de
bewering van Celan dat het gedicht "seinem Wesen nach dialogisch
ist".15 Toch weerhield deze bewering van Celan Ryan er niet van na
lezing van een aantal verzen te concluderen dat dit dialogische een
monologisch principe impliceert, omdat het 'Du' een poetische projec-
tie van het 'Ich' is. Waar de gedichten van Benn uiteindelijk in het
transcendente niets overgaan en zich sluiten, zouden Celans verzen
over zichzelf heenreiken en zou de begrenzing van subjectiviteit zicht-
baar gemaakt worden. Ryan concludeerde vervolgens dat de monolo-
gische implicatie consequentie is van het mislukken van een dialoog:

Aber trotz seines grunds8tzlichen Ober-sich-selbst-Hinausweisens bleibt das
Celansche Gedicht doch formal auf sich zurOckgeworfen; im tastenden Suchen
nach der "dialogischen Polaritar kommt nur die eine Seite des 'Dialogs' zu
Worte. Benns These vom 'monologischen Gedicht" wird durch Celans 'dialo-
gische' Lyrik nicht widerlegt. Sie wird nur um so radikaler bestatigt. (1971;281).

Deze conclusie is merkwaardig, omdat Ryans betoog was gericht op de
bevestiging van het monologische karakter van de lyriek, terwijl zij
uiteindelijk de suggestie wekt dat er wet van een dialogische structuur
sprake is, maar dat die structuur slechts gedeeltelijk wordt ingevuld.

De onzekerheid van Ryan kan toegeschreven worden aan de cryp-
tische versexterne uitspraak van Celan, maar ook aan de complexe
structuur van de gedichten die veroorzaakt wordt door de werking van
verschillende poeticale uitgangspunten. Ryan hanteert naar mijn me-
ning een verkeerd argument om de aanname dat Celans poezie dialo-
gisch is te weerleggen. Zij schrijft over de gelijkheid van de subjecten,
de 'du' die in de 'ich' wordt geprojecteerd, maar gaat voorbij aan het
feit dat zelfs wanneer 'ich' en 'du' afzondertijke identiteiten zijn, zij

(14) Vooral Bubers 'Gesprach in den Bergen' toont frappante gelijkenis met Celans
prozagedicht 'Gesprach im Gebirg'.

(15) Celan deed deze bewering in een dankrede die hij uitsprak op 26 januari 1958 na
ontvangst van de literatuurprijs van de stad Bremen.
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toch geen dialoog kunnen voeren, omdat zij binnen de ene poetische
ruimte geen mededelende uitspraken kunnen uitwisselen.

In de poazie van Celan wordt gesproken door de personages zon-
der dat het tot een dialoog komt, omdat deze afstand vooronderstelt.
De formele structuur van sprekend subject en aangesprokene tekent
zich af in de absolute ruimte van het vers en kan nooit een werkelijk
tweegesprek zijn. 'Ich' en 'Du' die zich immers op hetzelfde moment
op dezelfde plaats (in de tekst) bevinden zijn 66n, dat wil zeggen niet
in ontologische zin van elkaar te onderscheiden. De dialogische functie
van poezie heeft in principe niet te maken met de dramatische com-
positie van verspersonages.

Toch is de dialogische functie wel op een ander aspect van Celans
latere verzen van toepassing, namelijk in verband met het lezen zoals
dat beschreven en getoond wordt in de tekst. Door het lezen in de
poazie op te nemen opent zich een situatie die in zekere zin communi-
catief genoemd zou kunnen worden. Het lezen veronderstelt immers
een positie naast het schrijven. Zoals Derrida heeft laten zien impli-
ceert het schrijven een dubbele operatie, want is zij altijd ook een
lezen. Het is juist deze dubbelheid die in Celans latere verzen tot uit-
drukking komt: schrijven en lezen vinden gelijktijdig plaats, maar zijn
niet identiek. De absoluutheid van de tekst wordt naar buiten toe
geopend: maakt een keten zichtbaar van andere teksten die gelezen
moeten worden. De vele citaten in Celans poezie wijzen hierop, maar
ook de activiteit van het lezen die hij in zijn latere verzen expliciet aan
de orde stelt bevestigt deze gedachte.

Er is een voorbij-de-tekst dat niet opgevat moet worden als een
buiten waarin zich empirische lezers bevinden en waaraan de tekst
refereert, maar dat begrepen kan worden als een netwerk van inter-
tekstualiteit waarin teksten op elkaar reageren. In dit opzicht zouden
we kunnen spreken over de dialogische functie van Celans gedichten:
zij staan met andere gedichten in communicatief verband. Het lezen
manipuleert de activiteit van het schrijven die in het gedicht aan de
orde is en ontwerpt een mise en abyme. Er wordt getoond dat een
buiten in een binnen is opgenomen, met andere woorden: dat het
lezen in het schrijven, het luisteren in het spreken, is doorgedrongen.

Deze gedachte leidt tot een andere omschrijving van de monoloog-
dialoog polariteit met betrekking tot Celans werk. Aan het schrijven
zoals dat in de late lyriek vorm la:ijgt kan een monologische functie

toegekend worden. Het gaat in eenzelfde moment om thematisering en
realisering van poezie. Het schrijven doet zich voor als een schrijven
met zichzelf en van zichzelf. In dit schrijven ontstaan verschillende
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personages die in de poatische werkelijkheid diverse handelingen
(zoals bijvoorbeeld aanspreken) verrichten. Het lezen daarentegen
markeert een dialogigche functie, want voegt aan de realisering van het
schrijven receptie (afstand; buiten; dOTkmnce) toe, voordat die receptie
op zijn beurt weer realisatie is in een proces dat hernomen wordt. Een
lezer markeert zowel een positie naast als in het schrijven.

Niet de polariteit van poetische personages, dat wil zeggen de
structuur van apostrofe waarin een 'ik' een 'jij' aanspreekt, maar de
activiteit van het lezen in de gedichten zelf, geeft aanleiding tot de ver-
onderstelling dat een dialogische functie in Celans teksten optreedt.
Niet met betrekking tot een sprekend en aangesproken personage,
maar in het vertellen over en het tonen hoe het schrijven van poezie is
gerelateerd aan het lezen geldt deze samenspraak. Op dit punt ont-
komt de poezie aan grenzen die een autonomistische poezieopvatting
aangeeft. Celans late lyriek probeert te ontkomen aan een verstommen
door de activiteit van het lezen in de poezie op te nemen. Deze poging
resulteert niet in onmiddellijk contact met een expliciete lezer16, maar
in een doordenking van de keten waarin een tekst is opgenomen.

Het lezen doorbreekt en relativeert het absolutisme van de auto-
nomistische poetica. In het breekpunt wordt een pragmatische poeti-
cale component zichtbaar, zonder dat gezinspeeld wordt op een daad-
werkelijk effect dat in een empirisch buiten-de-tekst van kracht zou
zijn. Ook het intertekstuele netwerk waarin teksten zich bevinden, ver-
stoort de objectiviteit.

Derrida signaleerde in de gedichten 'Schibboleth' en 'In Eins' een
politieke datum. Historische gebeurtenissen werden opgenomen in de
poetische context en daarmee dubbelzinnig: getekend als datum. De
tekst vervormde de historische gebeurtenis en handeling. Met betrek-
king tot de historische data zouden we kunnen spreken van een mime-
tische component. De mimesis wordt echter onmiddellijk ondermijnd.
Niet nabootsing, maar metamorfose, het poetisch gebruik van het eve-
nement, is van belang. Dit kan ge ustreerd worden aan de hand van
het vers 'Einem Bruder in Asien' waarin een mimetische en pragma-
tische opvatting van poezie door elkaar heenlopen en botsen op een
autonomistische:

(16) Konietzny suggereert dat er van een dergelijk contact sprake is als hij meedeelt dat
Celan direct kritische opmerkingen van een recensent op eerdere bundels in een
vers uit Fadensonnen opnam.
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Die selbstverklarten
Geschotze
fahren gen Himmel,

zehn

Bomber gahnen,

ein Schnellfeuer bluht,
so gewiss wie der Frieden,

ein Handvoll Reis
erstirbt als dein Freund. (GW II;259).

De concrete historische datum die zich middels de titel aan dit vers
verbindt, is de oorlog in Vietnam die aan het einde van de jaren zestig
in volle hevigheid gevoerd werd. In het gedicht tekent zich een spoor
af van een oorlog die werkeli)k heeft plaats gevonden en in het vers
wordt weergegeven. De oorlogssituatie wordt geschetst in fragmenta-
rische beelden van vernietiging. Maar deze beelden zijn niet realistisch:
'zelfverklaarde kannonnen die naar de hemel rijden' (een sarcastische
toespeling op de hemelvaart van Christus?), 'gapende bommenwerpers'

(vliegtuigen openen hun luiken om de bommen te laten vallen), en
'vuur dat bloeit als de vrede' (destructie door napalmbommen) gelden
als metonymia, dat wil zeggen als bewust ontworpen, maar ook toeval-
lige, talige constructies. In de derde strofe wordt een moralistische
aanspraak duidelijk. De cynische toon waarmee "blohenden Frieden"
en "blohenden Schnellfeuer" met elkaar verbonden worden, bevestigt
de drogreden dat militaire acties bedoeld zijn om vrede te realise-

17ren.
De geengageerde stellingname die hier leesbaar is, staat in con-

trast met het beeld dat in de slotstrofe wordt gepresenteerd en dat de
tekst markeert als absolutistisch: een handjevol rijst 'versterft als een
vriend'. Een alledaags concreet gegeven, rijst als voedingsmiddel, sterft
a£ Het proces van sterven krijgt nadruk in het "erstirbt". Rijst als
vriend connoteert een emotionele verbondenheid van eten en persoon,
en vraagt tegelijkertijd als bizarre onrealistische voorstelling aandacht
voor de taal van het vers.

De titel onderschrijft een mimetisch aspect van deze tekst. Het ligt

(ID De Amerikanen verdedigden hun militaristische politiek met het argument dat de
oorlogshandelingen de vrede in Azie dienden. Hun angst voor het communisme was

natuurlijk groter dan de betrokkenheid bij de Aziatische vrede.
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voor de hand dat de aangesproken broer in Azie, die gerelateerd
wordt aan beschrijving van oorlogsbeelden, in verband staat met de
Vietnam- of Cambodja-oorlogen die aan het eind van de zestiger en
begin zeventiger jaren veel slachtoffers eisten. De oorlog wordt door
de lyrische stem bekritiseerd. Tegelijkertijd wordt deze boodschap
verstoord door vervreemdende semantische en syntactische combina-
ties die in het vers aan de orde zijn en een absolute, maar ook meer
algemene betekenisdimensie aan de tekst geven.

De slotstrofe kan in duidelijke samenhang met de titel gelezen
worden als een sympathie-verklaring met de aangesprokene: "Bruder"
en "dein" tonen een betrokkenheid van de indirecte lyrische stem met
de geadresseerde. Deze uiting van betrokkenheid past in een expres-
sief concept dat de objectiviteit van het autonomistische tekstuele
object aantast. De dichterlijke spreker verklaart zich, los van het spel
met de taal, solidair met Vietnamese slachtoffers. Hij geeft een per-
soonlijke boodschap mee aan de tekst. Tegelijkertijd ontneemt hij deze
boodschap zijn mededelende status, door de absolute metaforiek te
benadrukken.

In modernistische poezie spelen volgens Miller een aantal poetische
theorie8n een rol, die met elkaar in contrast kunnen staan en momen-
ten in de tekst zichtbaar maken waarop betekenis ontglipt. Het betreft
momenten waarop de lezer tot het besef gebracht wordt dat grammati-
cale en semantische structuren op verschillende manieren gebruikt
kunnen worden. In dit hoofdstuk heb ik laten zien dat lezen
beschouwd kan worden als het in werking zetten van deze poatische
concepten.

Het gevaar is aanwezig dat deze op vier poezieopvattingen gefun-
deerde manier van lezen gaat functioneren als sjabloon, als een te veel
vastliggend patroon. Toch wordt ook duidelijk dat het patroon voort-
durend verandert, dynamisch is, omdat elk vers tijdens elke lectuur een
eigen combinatie en confrontatie van poetische concepties te zien
geeft. De ordening van het leessjabloon wordt ondermijnd door de
wanorde van de leespraktijk. Omgekeerd kan evenwel ook gesteld
worden dat zich in de wanorde altijd een bepaalde systematiek bevindt.
In dit verband kunnen we een uitspraak die Miller in 77:e linguistic
moment doet beter begrijpen: "(...) any cultural expression in our tradi-
tion, such as a literary text, is undecidable in meaning, though the
choices the text offers (among which the reader cannot except arbitra-
rily decide) may be precisely defined." (1985;54).

Chaos en orde blijken als betekenistransparanten over elkaar heen
geschoven te kunnen worden. Beide noties hebben elkaar nodig om
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gedacht te worden, of zoals Groot het in zijn inleiding op de vertaling
van Ma/ges treffend formuleerde: "Hoe kunstmatig of gewelddadig ook,
een organiserend centrum kan het denken niet ontberen, ook al wordt
dat voortdurend aangevochten en moet het worden bekritiseerd in zijn
metafysische overspannenheid (...)" (1989;17). De ordeningsmodellen
die binnen de literatuurwetenschap functioneren kunnen, wanneer men
zich de willekeur realiseert waarmee zij worden toegepast, op een
1ndere wijze gebruikt worden en andere inzichten bieden in de beteke-
nis van teksten.



HOOFDSTUK ZEVEN

Prozateksten van Celan: de
dubbelrol van dichter/lezer

Ik weet niet of dit alleen mij overkomt of iedereen die door de beschaving
een tweede keer wordt geboren. Maar ik heb de indruk dat voor mij, of voor
hen die eender voelen als ik, het kunstmatige het natuurlijke is geworden en
het natuurlijke vreemd is. Ik zeg het niet goed: het kunstmatige is niet het
natuurlijke geworden, het natuurlijke is anders geworden. (...) ik houd van
de Taag omdat er een grote stad aan zijn oever ligt. Ik geniet van de hemel
omdat ik hem zie vanuit een vierde verdieping in een straat in de Beneden-
stad. Het platteland of de natuur heeft mij niets te bieden dat opweegt tegen
de ongeordende majestuositeit van de stille stad in het maanlicht, gezien
vanuit de Grava of S.Pedro de Alcantara. Voor mij bestaan er geen bloc-
men zo mooi als de gevarieerde kleurenpracht van Lissabon in de zon.  (...)
De kunstmatigheid is de manier om te genieten van de natuurlijkheid.
(Fernando Pessoa 1990;73)

21.    Beperkingen rond de categorisering van poeticale
uitspraken

In het derde deel van de Gesammelte Werke van Celan komt, volgens

indeling van Allemann en Reichert, een aantal prozateksten voor waar-
onder drie redevoeringen, een brief, antwoorden op rondvragen, een
prozagedicht, aforismen en een inleidende tekst op het werk van een
beeldend kunstenaar: De benoeming van deze heel verschillende

(1)  In aanmerking nemende dat de gedichten meer dan twee delen van het verzameld
werk beslaan, en de vertalingen ook twee delen in beslag nemen, wordt duidelijk
dat de verhouding tussen proza/essayistiek en poezie niet in balans is.
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teksten als proza levert bij eerste confrontatie echter vragen op met
betrekking tot de bepaling van het genre "proza". Veel van de zeven-
tien aforismen die geschreven werden onder de titel Gegenlicht (1949)
zijn nauwelijks van de officiale gedichten te onderscheiden. De be-
roemde Meridian-rede die Celan uitsprak bij de ontvangst van de
Georg Buchner-prijs op 22 oktober 1960 is poetisch en cryptisch in
vergelijking tot bijvoorbeeld de redevoering die hij hield ter gelegen-
heid van de toekenning van de literatuurprijs van de stad Bremen. Het
vroege opstel over Edgar Jend, dat over het algemeen beschouwd
wordt als allegorische vertelling lijkt een meer serieuze poeticale stel-
lingname te presenteren dan men in het kader van een allegorie zou
verwachten.

Celan heeft een zeer vage grens getrokken tussen de tekstuele
genres van proza, poezie en essayistiek. Dit gegeven heeft belangrijke
consequenties voor de plaatsbepaling van uitlatingen over poezie die in
deze teksten gelezen kunnen worden. Met andere woorden: een onder-
scheid in versinterne en versexterne poeticale uitspraken, zoals dat
bijvoorbeeld door Van den Akker (1985) wordt gemaakt komt op losse
schroeven te staan. Celans Meridian-rede kan, afhankelijk van de ac-
centen die de lezer bij interpretatie legt, als poeticaal verhaal, maar
ook als kritisch proza (essay) gekarakteriseerd worden, met als gevolg
dat de poeticale uitspraken die in de tekst gedaan worden zowel bij de
versinteme als bij de verserterne categorie van poeticale uitspraken
ingedeeld zouden kunnen worden:

Van den Akker doet het voorstel de ordening in poeticale catego-
rie8n uit te breiden; naast een expliciete versexterne poetica onder-
scheidt hij ook een impliciete versexterne poetica. Hij doelt hiermee
op onderliggende motieven die een dichter aanzetten tot bepaalde
uitspraken of handelingen met betrekking tot zijn poezie of dichter-
schap en schetst als voorbeeld de wijze waarop Nijhoff als criticus
functioneerde. Hij gaat na welke selectie de dichter/criticus maakte:
welke bundels hij wel en welke hij niet besprak. Vooral het feit dat
Nijhoff bepaalde bundels terzijde liet liggen zou, volgens Van den

(2)  In zijn dissertatie over de poetica van Nijhoff merkt Van den Akker op, dat het
kader waarin de dichter versexterne uitspraken over poezie doet van belang is bij
de interpretatie en waardebepaling van dergelijke uitspraken. Hij noemt als kaders:
manifesten, poeticale verhalen, essays, kritieken, brieven, interviews en lezingen.
Het blijkt dat schrijvers in het meer persoonlijke vertoog van hun brieven andere
accenten leggen met betrekking tot de poezieconceptie die zij aanhangen, dan zij
doen in officiele redevoeringen of voor publicatie bestemde essays.



277

Akker, licht werpen op de genegenheid voor of het verzet tegen een
bepaald type poZzie, met andere woorden: inzicht bieden in de poezie-
opvatting die hij hanteerde.3

Ook met betrekking tot deze categorieen van impliciete en expli-
ciete versexterne poetica doet zich naar mijn mening echter de vraag
voor welke distantie er is met betrekking tot het creatieve werk. We
zouden uit het feit dat Celan poezie van Mandelstam of van surrealis-
ten als Eluard en Michaux vertaalde, onderliggende motieven kunnen
afeiden met betrekking tot zijn conceptie van poezie, maar het is niet
uit te maken of Celan die motieven als dichter of als vertaler hanteer-
de. Behoren zij tot de impliciete versinteme of tot de impliciete vers-
erteme categorie?. 

De ordening in im-/expliciete versinterne en -externe poeticale uit-
spraken blijkt nauwelijks toepasbaar op het oeuvre van Celan, omdat
de dichter de kaders waarin hij uitspraken over poezie doet in elkaar
heeft geschoven. Hij laat zien dat de grens tussen interne en externe
poetica, tussen poittische en kritische uitspraken, tussen vertaald en
oorspronkelijk werk nia getrokken kan worden. Van den Akker be-
weert dat de aard van een poeticale uitspraak en de waarde die daar-
aan wordt toegekend afhankelijk is van het soort document waarin
deze uitspraak wordt gedaan, en dat poeticale uitlatingen afkomstig uit
verschillende (soorten van) documenten elkaar zowel kunnen beves-
tigen als tegenspreken. Deze bewering kan op basis van Celans oeuvre
geradicaliseerd worden. Elke poeticale uitspraak zal losgemaakt kun-
nen worden uit het kader waarin hij werd geponeerd en moet in eerste
instantie op zichzelf beschouwd worden. Celans gezegde dat de poezie
oneindigspreking van pure sterflijkheid en vergeefsheid is (uit Der
Me/i£lian  (1960)), en dat zij het onvennijdelijk eenmalige van taal is (uit
het antwoord op een rondvraag van de Librairie Flinker (1961)), staan
in contrast, maar passen ook in een verband, zonder dat voor de lezer
precies uit te maken is welk verschil bewerkstelligd wordt door het
kader waaruit deze uitspraken afkomstig zijn.

We zullen ons bij een lezing van "proza"teksten en bij een inter-
pretatie van de poeticale uitspraken die in deze teksten gesignaleerd
kunnen worden, moeten realiseren dat geen enkel ontwerp van de
poezieconceptie van Celan als definitief beschouwd kan worden. De
dichter heeft ons, met de dubbelzinnige status van zijn teksten, het
houvast met betrekking tot de beslisbaarheid van zijn poetica bewust

0)   Van den Akker (1985;26).
(4)   Zie voor Celans vertaalopvattingen in relatie tot zijn poetica: Olschner (1985)
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ontnomen.
Celans prozateksten worden over het algemeen besproken in het

kader van de bestudering van zijn opvattingen over het schrijven van
poazie. Met name Der Meridian en de Bremer-rede blijken talrijke uit-
spraken te bevatten die als poeticaal gekarakteriseerd kunnen worden.
Maar in tenminste twee van Celans prozateksten zijn ook andere
stellingnamen op te maken dan die met betrekking tot het schrijven
van poEzie. In de vroegste prozatekst, Edgar JenL - Der Traum vom
Tmume, en in de Meridian-rede kunnen we ook een verslag lezen van
Celans opvattingen over lezen. Celan baseert zijn betoog over Jent
namelijk op zijn lectuur van een kort essay van Heinrich von Kleist en
schrijft in Der Meridian over zijn lezing van werk van Georg Buchner.
In beide teksten is hij aan het woord als een dichter die zich mani-
festeert als lezer.

Het aanknopingspunt voor mijn lezing in de volgende twee para-
grafen van deze beide prozateksten van Celan is tweeledig. Naast de
vraag welk poeticaal standpunt in de teksten wordt ingenomen, wil ik
de vraag voorleggen welke leeshouding uit deze betogen op te maken
valt. Hoe leest Celan de teksten van Kleist en Buchner? De beperking
die ik hierboven aanvoerde met betrekking tot de categorisering van
poeticale uitspraken van Celan, geldt vanzelfsprekend ook zijn uitspra-
ken over het lezen (legeticale uitspraken). Juist omdat er geen beslis-
bare genrenaam aan de teksten toegekend kan worden, is het ook
onmogelijk met zekerheid vast te stellen of deze legeticale uitspraken
als versextem of als versintem ingedeeld dienen te worden.

22. Het verloren paradijs - Celan als lezer van Kleist

Allereerst zal ik een interpretatie ondernemen van het eerste deel van
Celans oudste prozatekst: Edgar Jent - Der Traum vom Traume. Deze
tekst verscheen in 1948 in een uitgave waarin twaalf tekeningen en
achttien lithografieen van de surrealistische kunstenaar Jen6 waren
afgedrukt: Celan gaat in zijn betoog expliciet in op vier van deze
dertig werken. Het centrale deel van zijn tekst baseerde hij echter niet
direct op de afbeeldingen van Jen6, maar op het essay Uber das

(5) Colin (1987;167) wijst crop dat Edgar Jen6 een leidende figuur was tussen de
surrealisten in het Wenen van na de tweede wereldoorlog: "Jen6 was the "Pope of
Surrealism" and Celan himself became his 'Cardinal". Jent illustreerde Celans
eerste (later door hem terug getrokken) bundel Der Sand aus den Un:en.
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Marionettentheater van Heinrich von Kleist. Het intrigerende en com-
plexe van deze tekst van Celan is, dat er niet alleen een allegorie ge-

presenteerd wordt naar aanleiding van Jent's werk, maar dat er ook
opvattingen over taal aan de orde worden gesteld, terwijl Celan boven-
dien in het schrijven van zijn tekst zijn lezing van de tekst van Kleist
vorm geeft.

Der Tmum vom Tmume wordt geibtroduceerd als fantastische ver-
telling: een ik-figuur6 kondigt aan een (droom)reis te beschrijven die

hij maakte door de diepzee of innerlijke wereld die onder de beelte-
nissen van Jen6 verborgen ligt: "ich folgte Edgar Jend unter seine
Bilder". De voorstellingen die elkaar in de eerste alinea's afwisselen
zijn grillig. Worden we als lezer aanvankelijk meegevoerd naar de
bodem van de zee - de zeespiegel splijt uit elkaar en maakt zo een
wandeling door de diepte mogelijk7 - even later blijken we met de 'ich'
door straten te dwalen die ontelbaar zijn (in hun veelheid niet van
elkaar te onderscheiden).

De sfeer van de tocht doet in eerste instantie denken aan de
dwaaltocht door de stad van Nijhoffs 'Awater', maar slaat plotseling
om in een onrealistische sc&ne, waarin beschreven wordt hoe lichame-
lijke aspecten van het ik-personage een eigen leven gaan leiden: "Mein
Mund aber, der hoher lag als meine Augen und kohner war, weil er oft
aus dem Schlaf gesprochen, war mir vorausgeeilt und rief mir seinen
Spott zu: "Alter Identitiitskramer!". De mond begint een scheldtirade
tegen de figuur waarvan hij is losgekomen: "Was hast du erblickt und
erkannt, tapferer Doktor der Tautologie? Was hast du erkannt, sag,
am Rand dieser neuen Strasse? Einen Auch-Baum oder Beinah-Baum,
nicht wahr? (...)" (GW III;155). Het is een paranoia-schne zoals zij in
dromen voorkomt, waarin de dubbelheid van de 'ik' ("Er als ein Ich"
zal Celan straks in Der Meridian schrijven) uitdrukking krijgt. De
droom houdt de dromer een spiegel voor. Het onbewuste ik levert
kritiek op het bewuste ik.

Ook deze sc8ne wordt abrupt afgebroken - door een witregel
geisoleerd - en gevolgd door een serieus klinkende poeticale ontboeze-
ming van de 'ich'. Hij deelt mee dat hij in de slechte wereld, die hij op
deze droomreis achter zich heeft gelaten, op zoek is geweest naar de
juiste namen om dingen te benoemen: "Zwar hatte ich, ehe ich diese

(6) Menige lezer schroomt niet dit ik-personage gelijk te stellen aan Celan. Zie bijvoor-
beeld Konietzny (1985;23).

(D Celan zinspeelt op het beeld uit het tweede boek van Mozes (Exodus): de Rode
Zee valt in twean uiteen en er ontstaat een gang waardoor het volk van Israel aan
de Egyptenaren kan ontsnappen.
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Reise angetreten, eingesehen, dass es arg und falsch zuging in jener
Welt, die ich verlassen, aber ich hatte geglaubt, an ihren Grundfesten
rutteln zu kannen, wenn ich die Dinge bei ihrem richtigen Namen
nannte." (GW III;155-156). Klaarblijkelijk veronderstelde de 'ich' aan-
vankelijk dat taal een zodanige macht heeft dat zij de wereld kan ver-
anderen, dat hij dingen werkelijk naam kan geven. Maar hij reali-
seerde zich ook welke grondslag dit streven heeft: "Ich wusste, dass ein
solches Unternehmen die Ruckkehr zu einer unbedingten Naivitat
voraussetzte." (GW III;156).

Het onderwerp naiviteit, als een oorspronkelijke blik ("ursprung-
liche Schau") ontdaan van de leugens van eeuwen, vormde de inzet van
een discussie die de ik-persoon ooit met een vriend voerde naar aan-
leiding van  Kleists essay Uber dae Marionettentheater. Dit gesprek haalthij op in zijn herinnering en hij zet nauwkeurig uiteen welke twee
posities hij en zijn vriend als gesprekspartners innamen.

De vriend meende dat oorspronkelijkheid slechts bereikt kon wor-
den "auf dem Wege einer vernunftsmiissigen Uuterung unseres unbe-
wussten Seelenlebens". Deze oorspronkelijkheid zou zich zowel aan het
begin als einde van dit leven bevinden en aan het leven zin geven. Het
tijdeloze, "das Ewige", "das Morgen-Gestern" (omschrijvingen van deze
oorspronkelijkheid) zou bereikt kunnen worden als alleen het verstand
zou heersen. Woorden, dingen en gegevens zouden hun eigenlijke of
primitieve betekenissen terug kunnen krijgen als zij met het konings-
water van het verstand schoongewassen zouden worden. "Ein Baum
sollte wieder ein Baum werden", zo voegde de vriend hier aan toe,
waarmee hij impliceerde dat er uiteindelijk maar 66n vaste betekenis
'boom' bestaat.8 Het verlies van oorspronkelijkheid (van een "ursprung-
liche Anmut") hing volgens de vriend samen met de verandering van
de betekenis van woorden. Maar het verstand zou in staat zijn die
oorspronkelijke betekenis in ere te herstellen.

De 'ich' leverde tussen deze opmerkingen door commentaar op
het gezegde van zijn wiend: "In dieser Anschauung fielen Anfang und
Ende zusammen, und etwas wie die Trauer um den ersten Sundenfall
wurde laut. Die Mauer, die Heute von Morgen trennt, sei niederzu-

(8)   Nagele (1987;144 interpreteert de allegorie vanuit Freudiaans perspectief. Hij geeft
aan dat het verschil in opvatting tussen Freud en de Freund uit Celans verhaal
klein, maar significant is. 'The friend's vocabulary resembles a certain under-
standing of psychoanalysis (...) Its difference from Freud is subtly indicated in a
slightly modified Freudian metaphor: the friend talks of the "Konigswasser des
Verstandes" which will purify (minwaschen) words, things, and events, thus return-
ing their original significance to them.' Freud ziet de droomduiding als koninklijke
weg naar het onbewuste. De vriend wil het onbewuste schoonwassen.
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reissen und Morgen wOrde wieder Gestern sein." (GW III;156). Hij
maakte bezwaar tegen de opvatting van zijn vriend, vanuit zijn overtui-
ging dat "Geschehenes mehr war als Zusatzliches zu Gegebenem, mehr
als ein mehr oder minder schwer entfernbares Attribut des Eigent-
lichen, sondern ein dieses Eigentliche in seinem Wesen Veranderndes
(...)" (GW III;156). Hij meende dat de oorspronkelijke staat (het
eigenlijke) in zijn essentie veranderd is en zich voortdurend blijft ver-
anderen.

Zijn vriend bleef ondanks deze tegenwerping op het standpunt
staan dat er een oorspronkelijkheid aanwezig is. Hij noemde dit "die
Konstante des Seelenlebens" die in de stroom van de menselijke ont-
wikkeling overeind blijven. Hij achtte het verstand niet alleen in staat
tot een terugbrengen van woorden tot hun eigenlijke betekenis, maar
ook tot een afbakening van de grenzen van het onbewuste, tot een
kennen van de zielsconstanten in de mens. De bodem van de donkere
bron van het onbewuste zou voor de zon van het verstand bereikbaar
zijn.

Vervolgens vroeg de vriend zijn gesprekspartner waarom deze de
diepte niet verliet; waarom hij bleef graven in zijn onbewuste. De 'ich'
gaf niet een direct antwoord op deze vraag, maar werd door de vraag
aangezet tot het inzicht dat de mens leeft in een gevangenis en met
het verstand tracht de muren van die gevangenis te breken. De mens is
gebonden aan de ketting van het uiterlijke leven en durft niet te spre-
ken "weil seine Worte (Gebarden und Bewegungen) unter der tausend-
jahrigen Last falscher und entstellter Aufrichtigkeit stahnten". De 'ich'
benadrukte de onoprechtheid van de bewering dat woorden ergens
("irgendwo im Grunde") nog dezelfden zijn. En hij sloot daar een poe-
ticale bekentenis op aan: "So musste ich auch erkennen, dass sich zu
dem, was zutiefst in seinem Innern seit unvordenklichen Zeiten nach
Ausdruck rang, auch noch die Asche ausgebrannter Sinngebung gesellt
hatte und nicht nur diesel". (GW III;157). De betekenis van woorden
die zich in het meest onbewuste ("zutiefst in seinem Innern") voordoen
blijft niet in essentie gelijk, maar verbrandt op den duur en laat slechts
as achter. De 'ich' polemiseerde hier duidelijk met zijn vriend die er
van uitging dat het verstand het onbewuste kan beheersen, bewust kan
maken, wat inhoudt dat een mens zichzelf volledig kan kennen.

Het lijkt erop dat de herinnering aan de gevoerde dialoog hier
afgebroken wordt; er volgt opnieuw een witregel en in de loop van de
volgende alinea is er een wisseling terug naar de tegenwoordige tijds-
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vorm waarmee het betoog inzette: Wel blijft de 'ich' bezig met de
vraag die aanleiding was van de dialoog, en die hier in een andere
bewoording wordt herhaald: de vraag hoe het mogelijk zou zijn het
nieuwe en zuivere te bereiken: "Wie sollte nun das Neue also auch
Reine entstehen?". De 'ich' stelt zich voor dat het zuivere ontstaat in
woorden en gestalten, beelden en gebaren die te voorschijn komen,
"traumhaft verschleiert" (onbewust) en "traumhaft entschleiert"
(bewust), uit de verst afgelegen gebieden van de geest en elkaar met
razende snelheid ontmoeten. In de vonk die in dat ogenblik ontbrandt
wordt het "Wunderbaren" geboren en is een "neuen Helligkeit" te aan-
schouwen voorbij de voorstellingen van het bewuste denken.

Op het aanschouwen ligt, waarschijnlijk mede in verband met het
feit dat de tekst ook als een inleiding geldt op het visueel waar te
nemen werk van Edgar Jen6, veel nadruk: "Sie [die neue Helligkeit]
sieht mich seltsam an, denn obwohl ich sie heraufbeschworen habe,
lebt sie doch jenseits der Vorstellungen meines wachen Denkens, ihr
Licht ist nicht das Licht des Tages, und sie ist von Gestalten bewohnt,
die ich nicht wiedererkenne sondern erkenne in einer erstmaligen
Schau." (GW III;158). Het kijken is geen reproduktie ("wiedererken-
nen") van een oorspronkelijke betekenis, maar een creatie van een
nieuwe, niet van te voren gegeven, betekenis. In dit scheppen van bete-
kenissen, in dit kennen van het licht, heeft de 'ich' een synesthetische
ervaring: "Mein Gehdr ist hinObergewandert in mein Getast, wo es
sehen lernt; mein Herz erfahrt, nun, da es meine Stirn bewohnt, die
Gesetze einer neuen, unausgestezten und freien Bewegung". Het
moment van licht is het moment van vrijheid in een nieuwe affectieve
wereld van de geest. De discrepantie tussen "Anmut" en verstand is
opgeheven.

Tot zover de overpeinzing die voorafgaat aan de dwaaltocht door
de diepzee onder de beelden van Jen6. Nu begint het tweede deel van
Celans betoog dat ingaat op vier lithografiean: 'Ein Segel verlasst ein
Auge', 'Sohn des Nordlichts', 'Das rote Meer geht Ober Land' en
'Lasset uns schwaren im Schlafe' zijn de titels van de afbeeldingen die
Celan aanleiding gaven tot korte beschrijvingen van vreemde land-

(9)  Het tijdsverloop in deze tekst is gecompliceerd. Het betoog begint in de tegen-
woordige tijdsvorm ("ich soll ein paar Worten sagen'), maar de dialoog die aange-
haald wordt heeft in een vroegere tijd plaatsgevonden (Ich gedenke eines
Gespraches mit einem Freunde"). Deze dialoog geeft aanleiding tot een vraag die
de 'ich' in de tegenwoordige tijdsvorm beantwoord. Het tweede deel van de tekst,
de surrealistische droomreis door de schilderijen wordt gepresenteerd als een reis
die zich in het verleden heeft afgespeeld ('ich folgte Edgar Jen6 unter seine Bil-
def)



283

schappen en taferelen. Ik laat dit deel terzijde liggen en wil nader
ingaan op het eerste deel van het betoog. Maar voordat dat mogelijk is
dient eerst een vraag beantwoord te worden: aan welke tekst refereert
het gesprek dat Celans 'ich' en zijn vriend voeren eigenlijk? Met
andere woorden: voordat we verder kunnen gaan met een lectuur van
Celan zal eerst de tekst van Kleist gelezen moeten worden. 10

LEESINTERMEZZO: UBER DAS MARIONETTENTHEATER

Ober das Marionettentheater van Kleist is een korte tekst die - net als
Celans Tmum vom Tmume - wordt gepresenteerd als verhaal (allego-
rie), waarin een discussie die tussen twee vrienden wordt gevoerd
centraal staat. Een 'ich' herinnert zich zijn ontmoeting in een stadspark
met de beroemde danser C. tijdens een winteravond in 1801. Ik zal
deze 'ich' in het vervolg K noemen, zonder uit gedachten te verliezen
dat het hier om een ik-vertelling gaat waarin deze 'ich' niet nader bij
naam wordt genoemd.

Beide heren raakten in gesprek over een marionettentheater dat
op het marktplein was opgesteld en waarvoor C. tot verbazing van K
vaak te vinden was. Deze verbazing van K was gefundeerd in zijn (niet
expliciet uitgesproken) veronderstelling dat de danser de beweging van
de mechanische poppen wel houterig zou vinden. C. verzekerde hem
echter dat de poppen "sehr grazi8s" waren en dat hun elegantie veroor-
zaakt werd door de eenvoud van bewegingen gestuurd door hun
zwaartepunt. Hij legde aan K uit dat "diese Bewegung sehr einfach
ware; dass jedesmal, wenn der Schwerpunkt in einer gmden Linie
bewegt wird, die Glieder schon Courven beschrieben; und dass oft, auf
eine bloss zufallige Weise erschuttert, das Ganze schon in eine Art von
rhythmische Bewegung kame, die dem Tanz ahnlich ware." (1978;474).
Het in rechte lijn bewegen van het zwaartepunt veroorzaakt - als bij
toeval - het dansen van de poppen. Zij dansen niet zelfstandig, maar
via de door de zwaartekracht naar beneden getrokken draden waar-
mee zij aan de poppenspeler verbonden zijn.

C. achtte de handeling van de poppenspeler die met zijn bewegen-
de vingers het mechanisme van de marionetten bespeelt "ziemlich
kunstig" en meende zelfs dat de poppenspeler zelf danrte. Hij

(10) Deze tekst van Kleist heeft aanleiding gegeven tot talrijke beschrijvingen van dich-
tel's en critici. Vgl. Rilke (Puppen) en Valtry (L'ame et /a danse) en bijvoorbeeld
De Man (1984;263-290).
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shockeerde K door vervolgens te beweren dat bepaalde invalide
mensen met kunstmatige benen beter (lichtvoetiger, gracieuzer) in
staat waren te dansen dan professionele dansers: "Der Kreis ihrer
Bewegungen ist zwar beschrankt; doch diejenigen, die ihnen zu Gebote
stehen, vollziehen sich mit einer Ruhe, Leichtigkeit und Anmut, die
jedes denkende Gemut in Erstaunen setzen." (1978;475). K durfde
deze opmerking nauwelijks serieus te nemen wat blijkt uit zijn vraag
aan C. welke eisen hij zou stellen aan een volledig kunstmatig dansen-
de marionet. "El,enmass, Beweglichkeit, Leichtigkeit" luidde het ant-
woord van C., "und besonders eine naturgemdssere Anordnung der
Schwerpunkte".

Het voordeel van een dergelijke pop boven een menselijke danser
zou volgens hem zijn dat de pop "sich niemals zierte", dat wil zeggen:
hij zou de zwaartekracht volgen zonder zijn bewegingen te willen ver-
fraaien: "alle Obrigen Glieder [van de marionet] (sind) was sie sein
sollen, tot, reine Pendel, und folgen dem blossen Gesetz der Schwere;
eine vortreffliche Eigenschaft, die man vergebens bei dem grOssesten
Teil unsrer Tiinzer sucht." (1978;476). Gewone dansers waren nooit
meer tot een dergelijke overgave aan de zwaartekracht in staat
geweest "seitdem wir von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben".
En hij voegde daar aan toe, refererend aan het derde hoofdstuk uit
het eerste boek (Genesis) van Mozes: "das Paradies ist verriegelt und
der Cherub hinter uns; wir mussen die Reise um die Welt machen,
und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo wieder offen ist."
(1978;476).

De mens zou de gratie van de marionet nooit kunnen evenaren
meende de danser. Hoewel K overrompeld leek door deze stelling,
deed hij moeite de ander te begrijpen zoals blijkt uit zijn opmerking
dat het denken ("das Bewusstsein") de natuurlijke elegantie van de
mens verstoort. Ter illustratie vertelde hij het verhaal van een jonge
zestienjarige kennis die zijn natuurlijke schoonheid verloor op het
moment waarop hij ervoer hoe gracieus zijn beeld in de spiegel was -
het moment waarop hij moeite ging doen om op zijn eigen spiegel-
beeld te lijken. Als antwoord diste ook C. een anekdote op. Hij vertel-
de dat hij, logerend bij een Russische familie, in een schermgevecht

..met de oudste zoon des huizes raakte en ziJn vechtcapaciteiten bewees
door van de zoon te winnen. Vervolgens was hij door de familie uitge-
daagd een schermgevecht aan te gaan met een beer die men afgericht
had. Deze beer bleek hem op alle fronten meester en pareerde met
zijn ene poot alle slagen die de danser hem met zijn degen toebracht.
Waar de oudste zoon door schijnbewegingen in verwarring gebracht
kon worden, liet de beer zich door geen enkele schijnbeweging uit het
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veld slaan.
De conclusie die C. tot slot aan dit verhaal verbond was dat

denken en natuurlijkheid elkaar uitsluiten: "Wir sehen, dass in dem
Masse, als, in der organischen Welt, die Refiexion dunkler und
schwacher wird, die Grazie darin immer strahlender und herrschender
hervortritt. (...) wenn die Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches
gegangen ist, (findet) die Grazie (sich) wieder ein (...)" (1978;480).
Natuurlijke gratie zou zich alleen voordoen bij diegene die geen be-
wustzijn heeft (de marionet), of bij degene die een oneindig bewustzijn
heeft (God). K realiseerde zich op dat moment dat er maar 66n daad
was die de mens zijn onschuld terug zou kunnen bezorgen: het op-
nieuw eten van de boom der kennis.

EINDE INTERMEZZO

De structuur van de essays vertoont interessante overeenkomsten. Het
betreft in beide gevallen een betoog dat gebaseerd is op een dialoog
tussen vrienden, waarmee we als lezer geconfronteerd worden vanuit
de positie van de ik-persoon. De vraagstelling waar deze dialogen om
draaien wordt in het begin van de teksten gepresenteerd, maar pas in
de loop van het betoog nader geprecieerd.11 Ook het antwoord op de
vraag wordt in etappen aangegeven, dat wit zeggen dat de gedachten-
gang steeds verder wordt uitgewerkt.12 'Ik' en de ander discussieren
bij Kleist over natuurlijke gratie die wordt omschreven met begrippen
als Leichtigkeit; Anmut; Ruhe; Ebenmass en Beweglichkeit. Ook in
Celans tekst betreft de dialoog een oorspronkelijke staat, die met ver-
schillende namen wordt aangeduid: Anmut; das Eigentliche; ursprOng-
liche Schau. Beide dialogen worden dus gevoerd over eenzelfde onder-
werp dat twee aspecten omvat, namelijk een opvatting over tijd en
over kunst. Het essay van Kleist lijkt in eerste instantie de verloren

(11) Terecht maakt De Man (1984;269) de opmerking dat de dialoog in het essay vanKleist een  pseudo-conversatie" is. De kaarten zijn van het begin af aan al geschud.
De bezwaren die K aanvoert zijn er alleen maar om het standpunt van de meester/danser te verduidelijken.

(12) Konietzny (1985;39) heeft een andere opvatting hierover. Hij schetst de verhaal-
ontwikkeling in het essay van Kleist als: probleem/ontwikkeling/oplossing, terwijl in
Celans betoog zowel aan het begin als aan het einde de oplossing van het probleemter sprake wordt gebracht. In het middendeel van het betoog - in het tussenverhaal
ofwel de herinnering aan de dialoog - wordt de probleemstelling nader ontwikkeld.
Naar mijn mening biedt ook de danser in de tekst van Kleist al in het begin eenoplossing voor het probleem (de marionet is beter dan de mens in staat tot een
natuurlijke beweging), en gaat hij in tweede instantie in op de consequenties van dit
idee. De argumentatie waarmee het betoog is opgebouwd vertoont disjuncties.
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natuurlijkheid ("Anmut") van de mens ter discussie te stellen. Met het
verkrijgen van kennis, zo maakt de danser duidelijk, dat wil zeggen op
het moment waarop de mens is gaan denken en zichzelf met behulp
van zijn rationele capaciteiten is gaan bekijken, is een staat van na-
tuurlijke gratie, van overgave aan de wet van de natuur (die van de
zwaartekracht) verloren gegaan. De mens is als het ware een gevan-
gene van zijn eigen bewustzijn geworden. Twee verhalen ondersteunen
deze idee. Het ene verhaal wordt verteld door de danser zelf, het an-
dere door zijn gesprekspartner.

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat we deze gedachtengang
terug kunnen lezen in een uitspraak die de ik-spreker in Celans tekst
doet. Nadat hij heeft vastgesteld dat de mens een gevangene is gewor-
den van het uiterlijk leven, wees hij er op dat op het moment waarop
het hart het voorhoofd (de hersenen) bewoont, een nieuwe vrije bewe-
ging mogelijk wordt: "mein Herz erfahrt, nun, da es meine Stirn be-
wohnt, die Gesetze einer neuen, unausgesetzten und freien Bewegung."
Het hart vertegenwoordigt het natuurlijke en onbewuste, dat de plaats
van de ratio of het bewuste in moet nemen om een vrije beweging
mogelijk te maken. De 'ich' polemiseert hier met zijn vriend die er van

overtuigd was dat de geest het onbewuste van de mens kan zuiveren.
Celans vriend is daarmee dus ook duidelijk de antipool van Kleists
danser, die vaststelde dat de gratieusheid afneemt naarmate reflectie
een grotere plaats krijgt. De oorspronkelijke "Anmut" waar de danser
naar streeft kan begrepen worden als natuurlijke gratie, de oorspron-
kelijkheid waar Celans vriend zich op richt als essentieel inzicht. De
uitgangsposities van Kleists danser en Celans vriend staan dus tegen-
over elkaar.

Celans 'ich' verdedigt een opvatting die raakvlakken heeft met die
van Kleists danser, terwijl de 'ich' van Kleist aanvankelijk op 66n lijn
lijkt te staan met de vriend in Celans dialoog, in het standpunt dat
kennis (bewustzijn, ratio) te prefereren is boven onbewustheid of over-
gave aan natuurwetten (hij vindt aanvankelijk immers dat de mens
beter danst dan de mechanische pop). Maar de 'ich' van Kleist wordt
in de loop van het gesprek overtuigd door de argumenten van de an-
der, terwijl de vriend van Celan aan zijn uitgangspunt blijft vasthouden.

Deze voorstelling van dialoog-posities (Kleists danser en Celans ik-

figuur versus Celans vriend) blijkt evenwel niet zondermeer houdbaar.
De tekst van Kleist blijkt namelijk een dubbele bodem te bevatten. Het
pleidooi dat de danser houdt voor een natuurlijke beweging die niet
gehinderd wordt door enige refectie, wordt ontwricht door het feit dat
alleen de meest onnatuurlijke danser, een mechanische dode pop, tot
een dergelijk bewegen in staat blijkt te zijn. Met andere woorden:
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alleen het kunstmatige - het door de bewuste mens gefabriceerde en in
werk gestelde - kan de natuurlijke gratie tonen. De oppositie natuur-
lijk/kunstmatig (natuur/cultuur) analoog aan onbewustzijn/bewustzijnwordt in Kleists betoog ontwricht.

Deze complexiteit wordt niet alleen duidelijk uit het voorbeeld van
de marionetten die zo gracieus kunnen bewegen, maar wordt ook geil-
lustreerd in het verhaal dat de danser vertelt van de Russische beer.
De beer (natuur) blijkt beter in een schermgevecht (cultuur: spel geba-
seerd op regels) dan de menselijke schermer. De beer kan kennelijk
alle reacties van zijn tegenstander doorgronden: "Aug im Auge, als ob
er meine Seele darin lesen konnte, stand er, die Tatze schlagfertig
erhoben, und wenn meine Stusse nicht ernsthaft gemeint waren, so
ruhrte er sich nicht." (1978;480). De beer reageert niet op schijnbewe-
gingen. Het spel is hem ernst. In de beeldspraak van "het in de ogen
lezen" wordt duidelijk hoezeer het natuurlijke en cultuurlijke in elkaar
overlopen. De beer laat zich in het gevecht niet misleiden, maar leest
en weerstaat zijn tegenstander.

Als in de organische wereld de reflectie (ratio; "die Refiexion")
zwakker wordt, wordt de gratie groter, aldus luidt de eerste oppervlak-kige conclusie die de danser tot lering van zijn gesprekspartner uit het
verhaal trekt, maar die hij daarna manipuleert in een meer dubbelzin-
nige gevolgtrekking:

Doch so, wie sich der Durchschnitt zweier Linien, auf der einen Seite eines
Punkts, nach dem Durchgang durch das Unendliche, pl6tzlich wieder auf der
andern Seite einfindet, oder das Bild des Hohlspiegels, nachdem es sich in das
Unendliche entfernt hat, pl6tzlich wieder dicht vor uns tritt: so findet sich auch,
wenn die Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches gegangen ist, die Grazie
wieder ein (...). (1978;480).

In de holle (concave) spiegel verdwijnt het beeld in het brandpunt en
keert via het oneindige als omgekeerd beeld (op zijn kop) terug.
Kleists danser geeft aan dat ook het natuurlijke (onbewuste) via het
oneindige terug zal keren als z'n tegenbeeld: kennis (bewuste). Op-
nieuw blijkt dat onbewustheid en bewustheid met elkaar verbonden
moeten zijn voordat "Anmut" bereikt kan worden.13

De conclusie waarmee Kleist zijn essay eindigt onderschrijft deze
paradox. Het laatste hoofdstuk van de geschiedenis van de wereld, zo

(13) Het is van belang dat Kleist niet schrijft over een vlakke spiegel die het beeld in
dezelfde proporties reflecteert, maar over een holle spiegel die het beeld vervormt.
In deze spiegel is geen sprake van een ondubbelzinnige mimesis.
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blijkt uit de woorden van de danser, zal eruit bestaan dat de mens op-
nieuw zal eten van de boom der kennis om zo zijn onschuld terug te
vinden. Het slotstadium houdt dus, via de herhaling van de misdaad,
de doorgang naar het paradijs in. Onschuld wordt alleen bereikt via
schuld: kennis. In deze gedachte nu blijkt de opvatting van de danser
ineens veel dichter bij die van Celans vriend te liggen dan in eerste
instantie leek. Dit wordt nog duidelijker als we ons nader verdiepen in
de opvattingen over tijd die in de essays aan de orde zijn.

Celan heeft laten zien dat het tijdsbeeld dat in de slotpassage van de
tekst van Kleist wordt beschreven, op twee manieren gelezen kan wor-
den. De vriend in de door hem zelf gecomponeerde dialoog neemt de
tijdsopvatting van de danser over, in zijn opmerking dat via een "ver-
nunftsm :ssigen Lduterung" een oorspronkelijke staat gevonden kan
worden, die het begin en einde van het leven afbakent en het leven zin
geeft. Net als de danser van Kleist toont de vriend van Celan een
lineair/teleologisch concept van tijd. De danser schetste een tijdsbeeld
gebaseerd op drie stadia: in de eerste (aanvangs)fase bevond de mens
zich in het paradijs en beschikte hij nog niet over kennis maar wel
over "Anmut; in het tweede stadium is hij, na van de boom der kennis
gegeten te hebben, verdreven uit het paradijs, en beschikt hij over
kennis maar niet meer over "Anmut"; en tenslotte (in de eindfase) zal
hij - nadat hij opnieuw van de boom der kennis heeft gegeten - door
een punt van oneindigheid opnieuw het paradijs binnen gaan. In de
eerste en laatste fase is er feitelijk geen sprake van tijd, maar van
tijdloosheid (eeuwigheid), alleen in de tweede fase, de situatie van het
heden is een bepaling van tijd zinvol. De slotfase houdt tevens het
laatste hoofdstuk in van de geschiedenis van de wereld, een hoofdstuk
dat de vriend van Celan ook als het "hachste Kapitel" omschrijft. In dit
slotstadium van het leven zal de oorspronkelijke betekenis terug-
gevonden worden.

Verwarrend is dat Celans 'ich' in zijn commentaar op de woorden
van zijn vriend een tijdsopvatting aan de vriend toeschrijft die niet op
lineariteit, op vooruitgang is gebaseerd, maar die de suggestie wekt van
circulariteit, van een teruggang naar het beginpunt. Begin en einde
vallen samen, zo geeft de 'ich' de visie van zijn gesprekspartner weer,
en dat betekent dat beide punten identiek zijn, terwijl Kleists danser

een voortgang van tijd beschreef van een beginpunt naar een eindpunt
toe. Beide punten bakenen het leven af maar worden door de danser
niet als identiek, maar als verschillende stadia beschouwd.

Aanknopingspunt met betrekking tot deze verwarring zou de raad-
selachtige passage kunnen zijn die zich middenin de tekst van Kleist
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bevindt. De danser beweert dat de mens nooit de "Anmut" van de
marionet zal kunnen bereiken en voegt daar aan toe: "Nur ein Gott
konne sich, auf diesem Felde, mit der Materie messen; und hier sei
der Punkt, wo die beiden Enden der ringformigen Welt ineinander
griffen." (1978;477). Deze passage zal Celan als lezer ongetwijfeldopgevallen zijn, omdat zij uitdrukking geeft aan een tijdsbeeld dat hij
zelf middels het beeld van de meridiaan een belangrijke plaats zou
gaan geven in zijn poetica en poezie. Opvallend is dat deze passage in
het betoog van Kleist, waarin een lineaire opvatting van tijd wordt
gearticuleerd, op een subtiele maar belangrijke ondermijning van deze
opvatting lijkt te wijzen. Ook de eerder geciteerde uitspraak "wir
mussen die Reise um die Welt machen, und sehen, ob es [das Para-
dies] vielleicht von hinten irgendwo wieder offen ist" suggereert een
circulaire opvatting van tijd.

Celans 'ich' ontkent in zijn eigen opvatting over tijd dit circulaire
concept, als hij beweert dat het oorspronkelijke al veranderd is. Er is
geen teruggang mogelijk omdat het beginpunt aan de lijn ontnomen is.
Niets blijft hetzelfde. Markant is dat het juist deze opvatting is die
aansluit op het voorbeeld dat in de tekst van Kleist gegeven wordt van
de holle spiegel: pas na het punt van oneindigheid zal het laatste sta-
dium worden bereikt. Maar dit oneindige in de spiegel is een verdwijn-punt en dus niet definieerbaar. Tijd kan nooit een terugkeer naar
hetzelfde beginpunt zijn omdat het verdwijnpunt de continuiteit door-
breekt.

Kleists essay geeft, zoals Celan in zijn tekst aan de hand van het
meningverschil tussen de 'ich' en zijn vriend heeft laten zien, aanlei-
ding tot drie verschillende opvattingen van tijd: een triadisch-teleolo-
gische die een begin-, tussen- en eindstadium veronderstelt; een orga-
nische (circulaire) die het oorspronkelijk punt als middelpunt neemt
(begin en einde vallen samen); en een anti-genetische die oorspronke-
lijkheid als zodanig ontkend. Celan heeft de dubbelzinnigheid die zich
in het betoog van Kleist voordoet geaccentueerd in zijn ik-figuur, die
de woorden van zijn gesprekspartner misinterpreteert.

De verschillende opvattingen over tijd die in beide essays aan de orde
worden gesteld, zijn verbonden aan verschillende esthetische concep-
ten. Kleists danser toonde de dubbele bodem van schoonheid, die hij
natuurlijke gratie maar ook "kunstlich" noemde. Schoonheid is het niet
verfraaien van de dansbeweging, maar het zich overgeven aan de
zwaartekracht. Ambigu is het gegeven dat hij die zelf niet danst, de
poppenspeler, een begrip van de schoonheid van de dans heeft, de weg
naar de ziel van de danser kent. De echte danser gaat zelfs zo ver dat
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hij beweert dat de poppenspeler danst: "der Maschinist (versetzt sich)
in den Schwerpunkt der Marionette (...), d.h. mit andern Worten,
tanzt." (1978;474). De niet-danser danst: hij representeert in het spel
van de poppen de natuurlijke beweging van het dansen. Hetzelfde
geldt voor de invalide die met kunstmatige ledematen meer lichtvoetig-
heid en gratie in zijn bewegingen toont, dan de valide danser die zijn
bewegingen in zijn wens hen op te sieren teveel forceert.

Celan scherpt in zijn betoog deze op een paradox gebaseerde
esthetische opvatting aan. Zijn 'ich' meent dat de taal (en daarmee
bedoelt hij ook gebaar en beweging, dus de mogelijkheid tot uitdruk-
ken in meer algemene zin) gebukt gaat onder de last van leugens van
eeuwen. Zij is getekend door de as van uitgebrande zingeving. Een
deel van haar betekenis is verloren gegaan. Toch denkt hij dat wan-
neer onbewuste en bewuste woorden en gebaren in 66n enkel ogenblik
van snelheid op elkaar botsen, iets nieuws en zuivers bereikt kan
worden. In dit eenmalige moment biedt taal geen herkenning/repro-
duktie ("wiedererkennen"), maar een kennen/produktie ("erkennen").

Hiermee beweert de 'ich' in tegenstelling tot zijn vriend dat taal
niet gebaseerd is op een oorspronkelijk vastliggende idee, maar dat in
66n toevallig ogenblik idee aan woord (betekenis aan betekenaar)
wordt verbonden. Taal is op dat moment zonder "Eigentlichkeit", voor-
bij volledige bewustheid, toch verstaanbaar. Het noemen van de dingen

bij hun juiste naam dat in eerste instantie het streven van de ik-figuur
was, wordt hier ontmaskerd. Woorden hebben geen eigenlijkheid en
kunnen dus ook geen juiste naam voor iets zijn. Of er nu over "Auch-
Baum" of "Beinah-Baum" gesproken wordt doet er niet toe, omdat een
juiste naam voor de boom, voor de diversiteit van alle bomen die van
elkaar verschillen, ontbreekt. Het onbewuste ik sprak in de droom al
de taalopvatting uit die de 'ich' pas na de herinnering aan de dialoog
onder woorden brengt.

In beide essays wordt een idealistische opvatting van kunst ont-
kend. In Kleists betoog kunnen we lezen dat niet de weergave van een
oorspronkelijke vorm van belang is, maar, zoals uit de beschrijving van
de mechanische dansers blijkt, de presentatie van natuurlijkheid, het
volgen van de wet van de zwaartekracht. Dat deze natuurlijkheid niet
als volmaakte oorspronkelijke staat moet worden beschouwd, blijkt uit
de constatering van C. dat alleen de niet-levende (onnatuurlijke) dan-
ser het natuurlijke en gratieuze kan laten zien. Ook de "interim-verha-
len" spreken de idealistische opvatting tegen. Het natuurlijke zijn van
de beer wordt aangetast door het feit dat hij zijn tegenstander lezend

pareert. De ideale staat van de jongeling uit het verhaal van K wordt
ontmaskerd als blijkt dat hij een eerdere (toevallig) aangenomen hou-
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ding na wil bootsen, maar daar niet in slaagt. Hij wordt "betrapt" door
K. als toeschouwer. De ogen van de voyeur roepen schaamte op, want
zij wijzen de jongen op de onechtheid van zijn pose.

14

De argeloze lezer zou wellicht uit de slotpassage van het betoog
van Kleist opmaken dat onbewustheid en natuurlijkheid als synonie-
men gelden, maar zou daarmee de ambiguiteit van de tekst neutrali-
seren. In de uitspraak dat de poppenspeler danst, terwijl hij met zijn
vingers de marionetten laat bewegen, blijkt dat bewustheid (kennis van
de beweging van de poppen, van de zwaartekracht die de draden naar
beneden trekt) meewerkt aan natuurlijkheid. Hetzelfde geldt in omge-
keerde zin voor de beer: hij observeert zijn tegenstander rustiger en
heeft meer "inzicht" in het gevecht dan een mens. In de slotpassage
wordt deze gedachte nogmaals benadrukt: opnieuw eten van de boom
der kennis (meer kennis tot zich nemen) leidt tot de laatste staat van
natuurlijkheid.

In Celans betoog wordt de idealistische esthetica vooral ontmas-
kerd als de ik-figuur stelt dat woorden de as van zingeving met zich
meedragen. Betekenis blijkt aan verandering onderhevig (de eigenlijk-
heid is verbrand) en niets achter te laten dan as die zich verspreiden
kan. Er bestaan geen vastliggende oorspronkelijke betekenissen, maar
alleen "wandernden Sinnen in die neue Welt des Geistes". De vriend
houdt daarentegen wel vast aan het romantisch-idealistische beeld van
oorspronkelijkheid. Hij acht de menselijke geest in staat de zuiverheid
die buiten het leven staat en haar zin geeft weer te geven. De vriend
verdedigt een metafysisch standpunt. Kennis, verstand, helderheid, en
eigenlijkheid zijn de trefwoorden die deze positie markeren. De 'ich'
maakt bezwaar tegen deze opvatting van een onaantastbare "Eigenlich-
keit" (een logos), door te stellen dat zij niet ontkomt aan verandering.
Dat wat gebeurt is niet een "attribuut" (supplement) van het eigenlijke,
maar bewerkstelligt de verandering van dit eigenlijke en daarmee de
subversie ervan. Celans 'ich' verdedigt een positie waarin het meta-
fysische wordt ondermijnd.

Der Tmum vom Tmume lezen als lectuur van Kleist betekent dat
we van de dubbelzinnigheid in het ene betoog worden gevoerd naar
die van het andere betoog. Celan heeft de ambiguiteit van de discussie
die Kleist beschreven heeft ingeschreven in zijn eigen tekst, en zonder
dat hij een letterlijke herhaling van de standpunten die Kleist aan de

(14) Vgl. De Man (1984;277) die crop wijst dat de uitkomst van het verhaal van K niet
correspondeert met de conclusie die C. zal trekken. C. spreekt over een heront-
dekte staat van naMteit na een ervaring van oneindig zelfbewustzijn. K. vertelt over
een jongen die verstard raakt in dodelijke zelf-vervreemding.
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orde stelde op het oog had, de verschillende nuances van die stand-
punten getoond. De tekst van Celan spiegelt zich in het betoog van
Kleist en vice versa. Kleist lezen via Celan blijkt een verhelderende
activiteit die de actualiteit van beide essays onderschrijft. Zonder dat
we een definitieve uitspraak kunnen doen over de poetica die Celan in
1948 verdedigde, blijkt uit deze tekst dat de dichter als lezer gevoelig
was voor verschillende schakeringen in esthetische concepten.

23.  De hemel als afgrond - Celan als lezer van
Buchner

In oktober 1835 schrijft Georg Buchner vanuit Straatsburg in een brief
aan zijn ouders:

Ich habe mir hier allerhand interessante Notizen Ober einen Freund Goethes,
einen unglOcklichen Poeten Namens Lenz verschafft, der sich gleichzeitig mit
Goethe hier aufhielt und halb verrOckt wurde. Ich denke darOber einen Aufsatz
in der deutschen Revue erscheinen zu lassen. (1988;310)

Buchner verblijft op het moment waarop hij deze brief schrijft in bal-
lingschap in Frankrijk, omdat hij vanwege zijn revolutionaire politieke
overtuiging en activiteiten in Duitsland wordt vervolgd. De auteur
waarover hij spreekt was Jakob Michael Reinhold Lenz, een Stunn und
Dmng dichter die in 1751 nabij Riga geboren werd en in 1792 in
Moskou stierf. Lenz schreef onder andere een verhandeling over het
theater, waarin hij een pleidooi hield voor het loslaten van de klassieke
eenheid van tijd, plaats en handeling.

De notities die Buchner noemt zijn waarschijnlijk de aantekenin-

gen die J.F. Oberlin maakte, kort na een verblijf van Lenz in 1778 in
Waldersbach, het dorp waar Oberlin dominee was. Oberlin beschreef
het proces van psychosomatische crisis dat Lenz tijdens dit bezoek
doormaakte en dat zich in de loop van twintig dagen verhevigde. In
1831  werden deze aantekeningen van Oberlin  door een zekere August
Stoeber overgenomen in een levensbeschrijving van Lenz die gepubli-
ceerd werd in het Mo,xenblatt.15 Wellicht heeft Buchner bij het
schrijven van zijn novelle over Lenz ook gebruik gemaakt van de
opmerkingen die Goethe in Dichmng und Wahrheit maakte over zijn

(15) Stoeber (1831).
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tijdgenoot. Goethe vergeleek de drang tot zelfvernietiging van Lenz
16met het door hem gecreeerde personage Werther.

In oktober 1960 krijgt Celan de prestigieuze Georg Buchner prijs
toegekend en houdt hij in Darmstadt, de stad van BOchners jeugd, zijnredevoering Der Meridian. In deze rede verweeft hij teksten van
Buchner: Dantons Tog WoyzecA Leonce und Lena en Lenz. In een
lezing van dit indrukwekkende betoog wordt dan ook opnieuw hetbeeld bevestigd van de dichter als lezer: Celan leest BOchner.

Dit wordt meteen duidelijk uit de beginpassage als Celan in zijn
opmerking dat kunst "ein marionettenhaftes kinderloses Wesen" is,refereert aan Buchners Leonce und Lena: "Nichts als Kunst und
Mechanismus, nichts als Pappendeckel und Uhrfedern". Deze uitspraak
wordt gedaan door de nar Vaterio, wanneer hij twee gemaskerde
(identiteitsloze) personages voorstelt aan de hofhouding. Na onze lec-tuur van Celans Der Tmum vom Tmume in de vorige paragraaf is het
onvermijdelijk dat we hier ook herinnerd worden aan de woorden van
de danser van Kleist, die de mechanisch bewegende marionet als zeer
kunstig beschouwde. Belangrijk is echter dat Buchners Valerio de
mens voorstelt als artificieel (gefabriceerd uit karton en horlogeveren)en daarmee als kunst, terwijl Celan de beeldspraak omkeert door de
kunst te beschouwen als een marionet, dat wil zeggen gelijkend op een
mens maar niet levend.

Kunst, zo spreekt Celan vervolgens, is het onderwerp van eenconversatie die in een kamer eindeloos voortgezet kan worden, mits erniets tussen komt. We worden hier als toehoorder/lezer van Celan
impliciet betrokken bij het gesprek tussen Buchners Danton, Camille
en andere revolutionairen voordat zij gearresteerd werden.17 Met de
dreiging van de guillotine voor ogen vergeleek Danton het leven met
een theaterspel en een kort epigram. Als we deze indirecte verwijzing
naar Buchner niet opgepakt zouden hebben, zouden we er door de
volgende passage op gewezen zijn, dat het een referentie naar Dantons

(16) Goethe (1984;596-597) schrijft: "(...) er [Lenz] litt (...) im allgemeinen von der
Zeitgesinnung, welche durch die Schilderung Werthers abgeschlossen sein sollte;aber ein individueller Zuschnitt unterschied ihn von allen ubrigen, die man durch-
aus for offene, redliche Seelen anerkennen musste. Er hatte namlich einen ent-
schiedenen Hang zur Intrige (...) [er warl zeitlebens ein Schelm in der Einbildung,seine Liebe wic sein Hass waren imaginar, mit seinen Vorstellungen und Gefuhlen
verfuhr er willkarlich (...)'.

(14 Zij voeren dit gesprek in"ein Zimmer" vlak voor zij in de gevangenis van Parijs (de
Conciegen'e) opgesloten worden. Niet voor niets zegt Celan zo nadrukketijk datkunst het onderwerp kan zijn "einer Unterhaltung, die in einem Zimmer, also nicht
in der Conciergerie stattfinder (GW III;187).



294

Tod betrof. Celan deelt mee dat de kunst terug komt in andere teksten
van Buchner. Zij treedt in deze teksten steeds op in verschillende
tijden en verschillende gedaanten. Zij blijkt een "verwandlungsfUhiges,
zah-und langlebiges" ofwel een eeuwig probleem, waarover goed valt
te discussiaren.

Toch blijken er, als er over kunst gesproken wordt, telkens weer

personen aanwezig die niet goed luisteren en die niet begrijpen waar-
over gedebatteerd wordt. Dat zijn zij die als Lucile (de geliefde van de
revolutionair Camille uit Dantons Tod) de situatie anders waarnemen

dan zij is. Lucile die, misschien wel waanzinnig van verdriet geworden,
na de terechtstelling van haar geliefde uitroept: "Es lebe der Kanig".
Celan maakt deze uitspraak tot een cruciale in zijn betoog door de
tragische vrouwfiguur te verbinden aan een esthetische opvatting:

(...) da ist Lucile, die Kunstblinde, dieselbe Lucile, fur die Sprache etwas

Personhaftes und Wahrnehmbares hat, noch einmal da, mit ihrem pl6tzlichen
'Es lebe der K6nig!". Nach allen auf der Tribitne (es ist das BlutgerOst)
gesprochenen Worten - welch ein Wort! Es ist das Gegenwort, es ist das Wort,
das den "Draht' zerreisst, das Wort, das sich nicht mehr vor den "Eckstehern

und Paradegaulen der Geschichte' bOckt, es ist ein Akt der Freiheit. Es ist ein
Schritt. (GW III;189).

Hier wordt een eerbetoon gebracht aan de majesteit van het absurde

en dit, zo meent Celan "hat keinen ein fur allemal feststehenden

Namen, aber ich glaube, es ist ... die Dichtung.". Hij markeert hier
expliciet zijn eerste poeticale stellingname. Niet het discussieren over
kunst, niet de rationele argumenten, maar het niet-horen (niet-begrij-
pen), de tegendraadsheid, het absurde brengt onder woorden wat
poezie is. Zij krijgt geen definitieve naam toegekend, maar doet zich

voor op de rand van de waanzin. Buchner heeft deze waanzin niet
alleen in zijn personage Lucile, maar ook in Lenz vormgegeven, zoals

blijkt uit de aandacht die Celan deze figuur in het vervolg van zijn
rede schenkt.

Celan citeert allereerst twee korte uitspraken van het verhaal-

personage Lenz, die naar zijn mening de poetica van Buchner tot uit-
drukking brengen.18 Zij verwijzen door  naar de historische figuur
Reinhold Lenz en naar diens tijdgenoot Louis Sebastien Mercier.

(18) Eigenlijk is alleen de tweede uitspraak poeticaal, want de eerste is meer een sfeer-
beschrijving dan een conceptuele uitspraak. De tweede uitspraak luidt: :..Das
Gefuhl, dass, was geschaffen sei, Leben habe, stehe at)er diesen beiden und sei das

einzige Kriterium in Kunstsachen..:. (GW III;190).



295

Celan opent het zicht op een intertekstueel netwerk waarin de ene
tekst naar de andere leidt. Mercier schreef in 1773 namelijk een essay
getiteld Du theatre ou nouvel essai sur /'an dmmadque en uit dit essay
is de door Celan geciteerde uitspraak "Elargissez l'art" afkomstig. Dit
citaat werd ook gebruikt door de Russische letterkundige Rosanow die
een boek schreef over Lenz. In het citaat van Mercier liggen, volgens
Celan, de sociale en politieke wortels van Buchners werk.

BOchners verhaalfiguur Lenz propageert een realistische kunst-
opvatting door zich uit te spreken voor "das Natorliche und Kreatur-
liche". Hij vertelde over een door hem aanschouwd tafereel met twee
meisjes die elkaars haren verzorgden en sprak zijn bewondering uit
over de schoonheid van deze scEne die hij zou willen kunnen weer-
geven: "Die schansten, innigsten Bilder der altdeutschen Schule geben
kaum eine Ahnung davon. Man mochte manchmal ein Medusenhaupt
sein, um so eine Gruppe in Stein verwandeln zu kdnnen, und den
Leuten zurufen." (GW III;191-192). Lenz zou de afstand tussen het
natuurlijke en kunst willen overbruggen en stelt zich dit voor als 66n
moment van schrik waarin het natuurlijke tafereel zou verstenen.19

Celan zet zijn commentaar op deze uitspraak van BOchners Lenz
zwaar aan:

Meine Damen und Herren, beachten Sie, bitte: 'Man mikhte ein Medusen-
haupt" sein, um ... das Naturliche als das Naturliche mittels der Kunst zu erfas-
sen! Man mOchte heisst es hier freilich, nicht: ich mOchte. (...) So spricht nicht-
der historische Leng so spricht der Bochnersche, hier haben wir BOchners Stim-
me geh6rt: die Kunst bewahrt fOr ihn auch hier etwas Unheimliches. (GW
III;192).

Celan leest Buchner, en leest hoe Buchner Lenz heeft gelezen. Hij
signaleert een discrepantie tussen de poetica van Buchner en die van
Reinhold Lenz. Hij merkt op dat zich in het betoog van Buchner een
interessante paradox voordoet: het natuurlijke kan alleen als natuurlijk
worden weergegeven door de kunst. Dit lijken bijna weer de woorden
van Kleists danser: de marionet toont in zijn kunstmatigheid het na-
tuurlijke. Het tegendeel is nodig om een begrip tot uitdrukking te
brengen.

Celan wijst in de woorden van Lenz die op het eerste gezicht een-
duidig lijken - het levendige en natuurlijke moet omgezet worden in

(19)  De mythologische figuur Medusa was de jongste van de drie Gorgonen. Haar hoofd
was omgeven door slangen en zo afschrikwekkend dat de aanblik ervan deed ver-
stenen.
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kunst - een paradox aan: het levende kan alleen door het niet-levende
als levend getoond worden. Hij voegt daarmee evenwel iets toe aan de
woorden van Buchners Lenz, dat deel uitmaakt van zijn eigen litera-
tuuropvatting, maar eigenlijk niet aan die van de verhaalfiguur Lenz
toegeschreven kan worden. Deze Lenz prees de Hollandse zeventiende
eeuwse schilderkunst om haar realisme: "Der Dichter und Bildende ist
mir der Liebste, der mir die Natur am Wirklichsten gibt, so dass ich
Ober seinem Gebild fuhle (...)". (1988;145). Dergelijke woorden onder-
schijven een mimetische poetica; Celan leest ze echter als commentaar
op een dergelijke poetica.

Deze tweespalt die Celan in het betoog van BOchner legt (of
moeten we vaststellen dat Celan Buchner op dit punt misleest?) leidt
hem naar een vraagstelling die een tweede poeticale stellingname
voorbereidt: "Durfen wir, wie es jetzt vielerorts geschieht, von der
Kunst als von einem Vorgegebenen und unbedingt Vorauszusetzenden
ausgehen, sollen wir, um es ganz konkret auszudrocken, vor allem -
sagen wir - Mallarm6 konsequent zu Ende denken?" (GW III;193).
Deze vraagstelling is cryptisch en op verschillende manieren te inter-
preteren.

Aan de ene kant lijkt het erop dat Celan zich hier afvraagt of we
de tot conventie van moderne lyriek geworden autonomistische opvat-
ting van kunst moeten veranderen. Hij schrijft Mallarm6 een derge-
lijke opvatting toe. Aan de andere kant kan het "Mallarme konsequent
zu Ende denken" ook opgevat worden als een imperatief in de zin van
"we moeten Mallarm6 tot het einde toe doordenken", met andere
woorden: de uiterste gevolgtrekkingen van zijn opvatting (dat wil zeg-
gen: het niets; de blanke pagina; de absolute onpersoonlijke taal) ac-
cepteren. Het probleem met betrekking tot de eerste interpretatie van
de door Celan geponeerde vraag is dat hij er, naar mijn mening ten
onrechte, van uit gaat dat Mallarmd een essentialistische literatuurop-
vatting onderschrijft, terwijl het niets en het niet-geschrevene waar
Mallarm6 op uit kwam een dergelijke essentie nu juist ter discussie
stellen.20 Het probleem met betrekking tot de tweede interpretatie is
dat Celan in het vervolg van zijn rede op zoek lijkt te gaan naar per-
soonlijkheid in taal en dus naar een ander poeticaal standpunt dan dat
van Mallarm6.

De dubbelzinnigheid van deze vraagstelling sluit aan op de dubbel-

zinnigheid van het antwoord dat impliciet in het vervolg van de rede
tot uitdrukking komt. Celan wil klaarblijkelijk een poeticale positie in

(20) In het achtste hoofdstuk zal ik een lectuur van Mallarmd aan de orde stellen.
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stand houden tussen de mimetische poetica van Buchners Lenz en de
symbolistische poetica van Mallarm6 in. Allereerst richt hij zich weernaar BOchners tekst. Lenz heeft een monoloog over kunst gehouden
en na afioop van het spreken is hij verward. Buchner schreef: "Er hatte
sich ganz vergessen". Celan deelt mee dat deze passage veel indruk ophem maakte: "Ich denke an Lucile, indem ich das lese: ich lese: Er, erselbst.". De bekroonde dichter die een redevoering houdt in
Darmstadt, presenteert zich op dit moment direct als lezer, hij be-schrijft fragmenten van de tekst van Buchner, geeft betekenis aan die
fragmenten en verweeft ze met zijn eigen opvattingen over poezie.Celan stelt, terwijl hij de Mallarmd-vraag nog niet beantwoord
heeft, een tweede vraag waarin in zekere zin een antwoord op deeerste doorklinkt. Hij vraagt zich af: "(...) vielleicht geht die Dichtung,wie die Kunst, mit einem selbstvergessenen Ich zu jenem Unheim-
lichen und Fremden, und setzt sich - doch wo? doch an welchem Ort?
doch womit? doch als was? - wieder frei?" (GW III;193). De poiaziemet het zichzelf-vergeten-ik als uiterste consequentie van Mallarmd's
poetica zal zich misschien ergens kunnen bevrijden.Een van de manieren tot deze bevrijding lijkt het op zoek gaan
naar identiteit. Celan gaat op zoek naar Lenz: Hich suche Lenz selbst,ich suche ihn - als Person", maar het wordt hem duidelijk dat eenvaststelbare identiteit onvindbaar is. De Lenz waarover Buchner
schrijft in een ik-vertelling - "er als ein Ich" - is een persoon die zich inzijn eigen waanzinmoment onttrekt aan benoeming. "Nur war es ihmmanchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehn konnte"
schreef BOchner en Celan reageert daarop: "Das ist er, Lenz. Das ist,glaube ich, er und sein Schritt, er und sein "Es lebe der Konig".(...)Wer auf dem Kopf geht, meine Damen und Herren, - wer auf dem
Kopf geht, der hat den Himmel als Abgrund unter sich." (GW III;195).

Lenz blijkt even ongrijpbaar als Lucile. Hij wenst het andere, wil
anders, een ander zijn. Celan interpreteert deze tegendraadsheid alspositief, maar ook als gevaarlijk. In het moment van tegendraadsheid
ontstaat poezie, maar als je op je kop loopt wordt de hemel een
afgrond en kun je dus oneindig ver vallen. Het is dit moment en dit
vallen waarin subjectiviteit vergeten raakt. Celans poeticale redeneringis een cirkel: op zoek naar identiteit waarmee de poezie zichzelf en
haar zichzelf-vergeten-ik zou kunnen bevrijden, komt hij tot de con-clusie dat in het zeliverlies poezie en identiteit ontstaan.

Buchners Lenz verstomde, zo meent Celan, omdat dat zijn manier
was om "Es lebe der KOnig" te roepen. Op deze wijze zou ook poezie
moeten verstommen, een ademkeer moeten zijn. Celan kondigt debundel aan die hij pas jaren later zal schrijven als hij zegt: "Dichtung:
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das kann eine Atemwende bedeuten".In 66n eenmalig kort ogenblik
van schrik (veroorzaakt door het medusahoofd) zou de poezie zich
kunnen bevrijden. Adernloos is alle aandacht heel even op het vers
gericht. Hij voegt er - weer in de lijn van de danser van Kleist - aan
toe dat het gedicht misschien alleen op een "kunst-lose" en "kunst-
freie" manier zal kunnen voortgaan.

Het is duidelijk dat Celan hier de tweespalt tussen Buchner en

Mallarma, tussen een zich verliezend ik en een streven naar stilte en
verstommen in werking wil houden. Het waanzinmoment waarin beide

opvattingen van kracht zijn schept de mogelijkheid voor poezie. Het is
deze tegenstrijdigheid die hij ook in zijn antwoord op de rondvraag

van de Librairie Flinker (1958) tot uitdrukking bracht, toen hij schreef

dat nooit de taal zelf, de absolute taal, aan het werk is, maar altijd "ein
unter dem besonderen Neigungswinkel seiner Existenz sprechendes
Ich, dem es um Kontur und Orientierung geht. Wirklichkeit ist nicht,
Wirklichkeit will gesucht und gewonnen sein." (GW III;168). Taal is
niet absoluut, maar toch bestaat het ik alleen in taal, als een sprekend

ik, en bestaat de werkelijkheid alleen als zij in de taal gevonden wordt.

Na deze paradoxale poeticale uitlatingen komt Celan toe aan de derde

meest indringende poeticale stellingname waarop zijn rede gebaseerd

is. Opnieuw begint hij wat aarzelend met het stellen van een vraag:

Vielleicht darf man sagen, dass jedem Gedicht sein "20 jiinner" Ide datum waar-

op Lenz de bergen introk] eingeschrieben bleibt? Vielleicht ist das Neue an den

Gedichten, die heute geschrieben werden, gerade dies: dass hier am deutlichsten

versucht wird, solcher Daten eingedenk zu bleiben? (GW III;196).

Deze vraag lijkt voort te komen uit de gedachte dat aan onpersoonlijk-

heid en absolutisme van taal een einde gemaakt moet worden. Celan

markeert een anti-mallarmeaanse positie. Toch stelt hij deze positie
ook weer ter discussie in een aantal uitlatingen die juist een absolu-

tisme lijken te affirmeren.
Zo beweert hij bijvoorbeeld dat het gedicht spreekt en een datum

in herinnering houdt, maar ook op een "ganz anderen Sache" af gaat.
Dit volledig andere is niet onder woorden te brengen en de poezie

toont dan ook de neiging stil te vallen. Het gedicht bevindt zich op de

grens van het wel en niet meer kunnen zeggen: nes ruft und holt sich,
um bestehen zu kannen, unausgesetzt aus seinem Schon-nicht mehr in
sein Immer-noch zuruck" (GW III;197).

Celan keert hier terug naar zijn eerste stellingname, want zegt dat
"dieses Immer-noch", dat opgevat zou kunnen worden als de oorspron-
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kelijkheid van poezie, alleen kan bestaan in het gedicht dat niet ver-
geet dat het spreekt "unter dem Neigungswinkel seines Daseins, dem
Neigungswinkel seiner Kreaturlichkeit: Het gaat hier om het gedichtdat zich de paradox realiseert van zijn natuurlijkheid die uitgedruktwordt door het kunstmatige. De oorspronkelijkheid van het gedicht
(het essentiele van kunst) bestaat pas op de grens van het niet-zijn.

Het gedicht is op weg naar het andere en draagt de belofte van
een ontmoeting in zich. Het heeft "ein Gegenuber" nodig en zalopmerkzaam moeten zijn met betrekking tot alle details van dit tegen-
overgestelde. Met dit tegenovergestelde of Andere is het gedicht in
gesprek en deelt het zijn tegenwoordigheids moment: "diese einmalige
punktuelle Gegenwart".

Deze uitspraken zijn mallarmtaans, maar worden als zodanig ook
weer ondermijnd. De uitgebreide beschrijving van "das Gedicht" leidt
namelijk tot een climax die omgekeerd wordt in zijn tegendeel: "Ich
spreche ja von dem Gedicht, das es nicht gibt! Das absolute Gedicht -
nein, das gibt es gewiss nicht, das kann es nicht geben!" (GW III;199).Het absolute gedicht kan nooit bestaan, maar alleen als een onafwijs-
bare vraag in elk werkelijk gedicht voorgesteld worden. De plaats waarhet absolute gedicht zich zou bevinden is de plaats "wo alle Tropen
und Metaphern ad absurdum gefurht werden wollen".

Na deze climax die tot anticlimax wordt gevoerd, het hoogtepunt
dat tot mise en abyme wordt, keert Celan terug naar het begin - terug
naar Buchner: "Zweimal, bei Luciles "Es lebe der Konig", und als sichunter Lenz der Himmel als Abgrund auftat, schien die Atemwende da
zu sein. (...) Die Dichtung, meine Damen und Herren-: diese Unend-
lichsprechung von lauter Sterblichkeit und Umsonst!" (GW III;200).Sterfelijkheid en vergeefsheid leiden tenslotte naar het zoeken van de
eigen tijd en plaats van herkomst. Celan vertelt hoe hij een jaar
geleden met Gag,rach im Gebiq zijn eigen "Lenz" heeft geschreven.
Bovendien is hij net als de historische Lenz afkomstig uit het oostelijkdeel van Europa en tracht ook hij het land van herkomst dat er niet
meer is terug te vinden. Hij houdt vast aan het idee dat het onvind-
bare gevonden kan worden, dat de weg van het onmogelijke, de
onmogelijke weg begaanbaar is en besluit zijn rede met het alles
samenbrengend slotwoord:

Ich finde das Verbindende und wie das Gedicht zur Begegnung Fuhrende. Ich
finde etwas - wie die Sprache - Immaterielles, aber Irdisches, Terrestrisches,
etwas Kreisf8rmiges, Ober die beiden Pole in sich selbst ZurOckkehrendes und
dabei - heitererweise - sogar die Tropen Durchkreuzendes-: ich finde ... einen
Meridian. (GW III;202).
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De meridiaan is de metafoor die de band tussen Mallarm6, Buchner,
Lenz en Celan verbeeldt. Het is de schakel tussen de uiteenliggende
poeticale polen. De weg die zich aftekent van de ene tekst naar de
andere, van de ene lectuur door de andere heen naar een volgende.

21

Het antwoord dat Celan suggereert met betrekking tot de gestelde

vraag over Mallarmt luidt dus zowel bevestigend als ontkennend. Het
antwoord op de vraag "wo, an welchen Ort, womit", en "als was" de
poezie zich kan bevrijden is evenzeer ambigu. Op de plaats van de
ontmoeting met het andere, in de tussenruimte van binnen en buiten,
met een zichzelf vergeten ik dat zich in de taal probeert te vinden, en
als een kort moment van het inhouden van de adem, zal het gedicht
zich vrij kunnen maken. Poezie is het "schicksalhaft Einmalige" van
taal, zal Celan in zijn reactie op een tweede rondvraag van de Librairie
Flinker schrijven. En in dit eenmalige moment ontwerpt zij de herinne-
ring aan de datum, het land van herkomst, en de geschiedenis van
literatuur. In dit ene ogenblik kan zij een eigen, misschien "ansprech-
bare", werkelijkheid verbeelden.22

Celan legt in zijn Mendian-rede een brug tussen de poeticale posi-
ties van mimesis en expressie aan de ene zijde en autonomie van de
taal aan de overzijde. Hij spreekt zich niet alleen uit over zijn poeti-
cale opvattingen, maar toont ook zijn legeticale opvattingen. Hij
creeert een betekenis van de teksten van Buchner die recht doet aan
de nuances van de tekst en aan het intertekstuele en historische net-
werk waarin de tekst zich bevindt, en die aansluit bij zijn eigen denk-
beelden over poezie. Hij beschrijft hoe de tekst van Buchner tot uit-
eenlopende betekenissen aanleiding geeft en ontwerpt daarmee ook
betekenisdifferenties in zijn eigen betoog. In het lezen van de ander
wordt de eigen poetische positie gemarkeerd.

Legetica en poetica zijn niet van elkaar te scheiden. Lezen is
schrijven, schrijven is lezen. Kleist en Buchner schreven mee aan
Celans Tmum vom Tmume en Der Meridian. De twintigste-eeuwse
dichter schrijft zijn lectuur van voorgangers in zijn eigen teksten in.

(21) Hanssen (1987;22  schrijft hierover: "De meridiaan, zelf geen plaats, maar een
figuur die de syncope van de tijd in herinnering roept, is zoals de taal een cirkel,
terzelfdertijd aards en ongrijpbaar. In dit schijnbare einde voert de Meridiaan-rede
terug naar het dubbelspel tussen de singulariteit van het gedicht en de hem gestel-

de, ontsnappende grenzen van de taal (...)"
(22) De gedachte dat in het gedicht een land van herkomst wordt ontworpen zou be-

schouwd kunnen worden als joodse gedachte als we terugdenken aan dat wat
Derrida schreef naar aanleiding van Jabbs: De dichter en de jood zijn niet hier
geboren, maar ginds. Zij dwalen, losgeraakt van hun ware geboorte. Zij zijn alleen
autochtoon in de taal en het schrijven. (1967b;102).
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Symbolistische poetica
en de grammatologie

Met de dood voor ogen haast het spreken zich voort, maar ook begint het
opnieuw, vertelt het over zichzeg, ontdekt het verhaal in het verhaal en de
mogelijkheid dat aan deze insluiting misschien nooit een einde komt. Op de
scheidslijn van de dood weerspiegeit de taal zichzelf, zij treft daar als het
ware een spiegel; en als de taal de dood die het spreken een halt toeroept,
wit stoppen beschikt ze daartoe maar over een enkele kracht: in zichzeg in
een spel met spiegels dat geen grenzen kent, haar eigen beeld te laten ont-
staan. (Michel Foucault 1986;8)

24.  Mallarmt als contrapunt
Toen de Librairie Flinker in 1958 naar zijn werkzaamheden en plan-..nen vroeg, deelde Celan ziln opvattingen mee over de ontwikkeling
van de twintigste eeuwse Duitse poazie:

Die deutsche Lyrik geht, glaube ich, andere Wege als die franz6sische. Duster-
stes im Ged8chtnis, Fragwordigstes um sich her, kann sie, bei aller Vergegen-
wartigung der Tradition, in der sie steht, nicht mehr die Sprache sprechen, die
manches geneigte Ohr immer noch von ihr zu erwarten scheint. Ihre Sprache ist
nochterner, faktischer geworden, sie misstraut dem 'Sch8nen; sie versucht, wahr
zu sein. (GW III;167).

Als we deze uitspraak in verband brengen met datgene wat Celan zich
twee jaar later in Der Meridian afvraagt: "Durfen wir (...) von der
Kunst als von einem Vorgegebenen und unbedingt Vorauszusetzenden
ausgehen, sollen wir (...) Mallarm6 konsequent zu Ende denken?"
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(GW III;193), wordt duidelijk dat hij de poetica van Mallarm6 als
referentiepunt aanneemt waartegen hij zich lijkt te willen aizetten. De
schoonheid waarop Mallarm6 zijn poezieopvatting baseerde zou los
gelaten moeten worden ten gunste van een nuchtere, feitelijke, taal die
streeft naar waarheid. Het gaat om een taal die precies is en die niet
"poetisiert", voegt Celan hier aan toe:

Het is moeilijk uit te maken wat Celan onder "wahr" verstaat. We
zouden de dichotomie schoonheid/waarheid kunnen inwisselen voor
die van absolutisme/mimesis of mechanisch/natuurlijk die we in Der
Meridian lazen, en vervolgens kunnen vaststellen dat het hier een plei-
dooi betreft voor een realistische poetica, maar deze gedachte wordt
op losse schroeven gezet als Celan even later - in hetzelfde antwoord
aan Flinker - beweert: "Wirklichkeit ist nicht, Wirklichkeit will gesucht
und gewonnen sein". (GW III;168). Werkelijkheid is niet, dat wil zeg-
gen existeert niet, en is als zodanig niet onmiddellijk waarneembaar.
Zij kan niet nagebootst worden, maar moet (in taal) gecreeerd
worden.

De dubbelzinnigheid die hier op te merken valt bevestigt het beeld
van Celan als dichter/lezer zoals dat in de Meridian-rede opgemerkt
kan worden. Uit mijn lezing van dit betoog in het vorige hoofdstuk
kwam naar voren dat Celan zich enerzijds af wil zetten tegen een auto-
nomistische poetica, maar zich anderszijds niet aansluit bij een mime-
tische literatuuropvatting zoals Buchners Lenz die propageerde. In zijn
afstandname van Mallarm6 bleek een poging tot toenadering verbor-
gen te liggen, zoals uit het ad absurdum voeren van de metaforen en
het verstommen van de poetische taal duidelijk werd. De beschrijving
van het gedicht dat zich op de rand van het "Schon-nicht-mehr" en het
"Immer-noch" bevindt en dat "Unendlichsprechung von lauter Sterb-
lichkeit" is, sloot aan op de poezieopvatting die aan Mallarmd toege-
schreven wordt.

In zijn studie Symbolisme geeft Dresden een beeld van deze
poazieopvatting. Hij schetst het absolute karakter van deze lyriek -
geen gerichtheid op publiek en geen sociaal of politiek engagement -
met als hoogtepunt het bereiken van een Niets dat identiek is aan het
Schone en dat tot stand komt door een zuivere geest die zichzelf
refiecteert. Het gedicht van Mallarm6 kiest de zijde van de dood en is

(1) Vele interpretatoren hebben deze uitspraak letterlijk opgevat en als basis genomen
van hun mening dat Celans gedichten concreet zijn. De betekenis is te identificeren

als men de woordenboekefencyclopedieen en biografie raadpleegt. Ik heb in hoofd-
stuk vijf mijn scepsis tegen dit standpunt geexpliciteerd en zal ook hier deze externe

uitspraak van de dichter niet als eenduidig opvatten.
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uit op een vernietiging of "vernietsing" van de werkelijkheid: Deze
gerichtheid op het Niets wordt door Dresden als metabsisch geken-
merkt: de bovenwerkelijke idee waarnaar de dichtkunst streeft is
werkelijker dan de werkelijkheid. De poezie wordt gezuiverd van het
onderwerp en vestigt de aandacht op zichzelf.

Austin formuleert deze mallarmdaanse zelfreflectiviteit van de
poatische taal als volgt:

(...) in poetry, language recovers its intrinsic value, what Mallarmt called its
'virtualit6', its suggestive potentiality as the instrument of the creative imagina-
tion. (...) the poet should avoid naming objects; he should simply allude to them,
suggest them, evoke them, set the reader's mind to work, making him divine the
meaning little by little, and thereby share in the creative process. (1982;52-53).

Hij legt een relatie tussen de suggestieve poatische taal en een lezer
die tot activiteit wordt aangespoord.

Celans afwijzing van Mallarm6 die tegelijkertijd een poging tot
toenaderen is, roept de vraag op naar poeticale uitspraken die de
symbolistische dichter zelf formuleerde. Op basis van omschrijvingen
zoals Dresden en andere literatuurhistorici  die geven van een autono-
mistische en metafysische poetica, wordt niet direct duidelijk waar de
dubbelzinnige reactie van Celan uit voort komt. Misschien dat we in
een lectuur van teksten van Mallarmt zelf meer inzicht krijgen in
verschillen en overeenkomsten met Celans poezieopvatting en in de
ambivalentie ten opzichte van Mallarmt die Celan in zijn poeticale
uitspraken bewust in stand lijkt te willen houden.

Ik zal een lezing ondememen van een poeticale tekst, Crige de vers,
die Mallarm6 in 1895 publiceerde in ta Revue Blanche en vanuit deze
tekst bepaalde passages uit Der Meridian herlezen. Met betrekking tot
de tekst van Mallarmd is geen beslissing te nemen of het een extern of
intern poeticaal betoog betreft, aangezien de tekst als essay of proza,
maar ook als verzameling aforismen gekarakteriseerd zou kunnen
worden.

Crise de ven opent met een indrukwekkende passage waarin we be-
trokken raken in een tafereel in een bibliotheek tijdens een namiddag.
Buiten glinsteren regendruppels en langs de hemel flitsen bliksem-
schichten, maar binnen heerst de stilte (bewegingloosheid) en ook een

(2) Dresden (1980;66-68).
(3)   Vgl. Abrams (1981); Sdtemann (1985).
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lichtelijke verveling (denk aan Baudelaires "1'Ennui") van jarenlange
leesarbeid. De suggestie van een binnenruimte tegenover het buiten
wordt verscherpt door regendruppels die glinsteren als veelkleurige
parels of glazen snuisterijen en door het hoge raam waartegen de lucht
zich aftekent. De lezer (de dichterlijke stem) die zich in de bibliotheek
bevindt komt tot de ontboezeming: "j'aime comme en le ciel mOr,
contre la vitre, A suivre des lueurs d'orage". (OC 360).

Deze beginpassage over de bibliotheek - waarin Mallarm6 zich
voorstelt als lezer - staat los van de volgende ruim veertig korte en wat
langere aforismen waarin hij de rol van dichter en literatuurhistoricus
op zich neemt. Het eerste aforisme valt eigenlijk buiten de context van
de andere, fungeert als een voorspel/opmaat, en trekt juist daarom de
aandacht. De lezer in de bibliotheek lijkt een heel andere dan de offi-
ciele dichter die serieus zijn poeticale opvattingen uiteenzet. Zoals
Celan in zijn rede zijn positie als lezer plotseling nadruk gaf in het "ich
lese", presenteert ook Mallarm6 zich hier als lezer en confronteert hij
de lezers van zijn tekst met hun eigen handelen. De binnen/buiten
ruimte ten opzichte van de tekst wordt geaccentueerd: lezen is iets dat
je binnen doet, opgenomen in de tekst, terwijl je je voordat het lees-
proces in gang werd gezet buiten bevond.

Meteen na de openings-scbne volgen twee korte aforismen waarin
de tijd (de geschiedenis) het accent krijgt:

Notre phase, r6cente, sinon se ferme, prend arret ou peut-etre conscience:
certaine attention dtgage la cr6atrice et relativement sure volont6.

MBme la presse, dont l'information veut les vingt ans, s'occupe du sujet, tout A
coup, A date exacte. (OC 360).

De bijzondere crisis waarin de literatuur tot op haar fundamenten aan-
getast wordt - Mallarmt noemt deze crisis in een volgende passage -,
heeft klaarblijkelijk te maken met de tijd die verandert. De gedachte
wordt uitgesproken dat aan de tegenwoordige fase een einde komt;
men wordt zich haar bewust, zij wordt tot exacte datum. De dichter
realiseert zich dat hij zich in een fin-de-siBcle bevindt. Misschien is het
nieuwe van de poezie van vandaag dat zij probeert zich bepaalde data
te herinneren (bewust te worden), zo vroeg Celan zich af, en hij leek
daarmee de woorden die Mallarmt hier schrijft aan te scherpen.

Mallarm6 koppelt een metaforische beschrijving aan het besef van
het naderend einde van de eeuw: "hors de la place publique, A une
inqui6tude du voile dans le temple avec des plis significatifs et un peu
sa d6chirure." (OC 360). We zullen geen getuigen zijn van een specta-
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culaire slotscEne van de negentiende eeuw, zegt hij, zinspelend op het
revolutionaire einde van de achttiende, maar van een - ver weg van het
publiek - licht bewegen van een sluier in de tempel. Het einde van de
eeuw zal zich bijna onopgemerkt voordoen.

Literatuur is verbonden aan tijd: de poezie wordt getekend door
de eindfase waarin zij zich bevindt. Het bewustworden van het actuele
moment kan aanleiding geven tot creativiteit en een betrekkelijk
zekere wil ("relativement sOre volont6"), aldus Mallarm6. Dit actuele
moment blijft in zijn teksten echter min of meer abstract: verbonden
aan de afronding van een tijdperk. Het is een algemene gewaarwor-
ding dat jaren die afgeteld worden meer nadruk krijgen naarmate het
er minder worden.

Ook Celan verbond potzie aan tijd, maar het betrof in zijn betoog
meer persoonlijke momenten. In zijn opvatting herinnerde ieder vers
aan een "20 Janner": de dag waarop Lenz de bergen introk, zijn onder-
gang tegemoet. Deze persoonlijke ervaringen (dateringen) waarnaar
Celan op zoek was, ook al wist hij dat zij bij Lenz en Lucile tot waan-
zin leidden, zou de poezie stem kunnen geven. Celan vertelde dat hij
in Gesprach im Gebirg zijn eigen "20 Janner" inschreef en zichzelf
tegenkwam: "Ich bin ... mir selbst begegnet." Terwijl Mallarm6 het
einde van de eeuw koos als orientatiepunt, zocht Celan naar meer
toevallige, maar ook meer persoonlijke, markeringen in de geschiede-
nis. Hij was niet alleen geinteresseerd in de Franse revolutie als meta-
foor voor de strijd voor democratie (vrijheid, gelijkheid en broeder-
schap), maar vooral ook in de ene figuur die zich niet aan de code
houdt: Lucile als metoniem van vrijheid. Zij kan in haar tragisch waan-
zinmoment "leve de koning" roepen - woorden die niet in de context
passen en een eigen onverwachte betekenis krijgen.

Celan bracht een verlangen onder woorden te ontkomen aan de
anonimiteit van het spreken, "den Ort meiner eigenen Herkunft" terug
te vinden, maar realiseerde zich dat dit verlangen nooit vervuld kon
worden. Het land van herkomst is niet te vinden, want "es gibt sie
nicht". Toch zag hij een uitdaging in het volgen van de weg van het
onmogelijke. Deze tot mislukken gedoemde poging persoonlijkheid (de
eigen wortels) in de poazie in te schrijven lijkt haaks te staan op de
wens die Mallarmt uitsprak om "uit de verte" te spreken. Ik citeer
opnieuw een korte passage:

Ttmoin de cette aventure, 00 l'on me voulut un role plus efficace quoiqu'il ne
convient A personne, j'y dirigeai, au moins, mon fervent interet, et il se fait
temps d'en parler, prtftrablement A distance ainsi que ce fut presque

anonyme. (OC 361).
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In de hieraan voorafgaande passages beschreef hij de ontwikkeling van
de Franse poezie die na de dood van Victor Hugo, de gigant die de
literatuur op alle fronten domineerde, openstond voor variatie en die,
daartoe aangezet door Verlaine, is teruggekeerd naar primitieve uit-
drukkingsmiddelen ("6pellations"). Dichters hebben zich bevrijd van de
dwangbuis van de traditionele vormen. Niet langer is de alexandrijn
waarborg voor poezie, want nu gaat het om de muzikale expressiviteit
van de woorden. Het is het avontuur van de verandering van de eind
negentiende-eeuwse poazie waarnaar Mallarm6 in het geciteerde afo-
risme verwijst. Als men hem hierin een rol wil toebedelen geeft hij aan
die van anonieme woordvoerder de voorkeur.

De posities van Mallarm6 en Celan met betrekking tot het punt
van het anonieme en het "herkenbare" spreken liggen minder ver uit-
een dan in eerste instantie lijkt. De voorstelling van Mallarmd van
anonymus die zich op afstand houdt raakt die van Celan van een
sprekend ik dat zichzelf ontmoet. Deze 'ik' is namelijk ook 'niet-ik',
dat wil zeggen distande ten opzichte van zichzelf, anders zou hij niet in
staat zijn met zichzelf samen te komen (want zou hij al bij voorbaat
samen zzin). "Ich" en "mir" zijn niet-identiek en bewerkstelligen daar-
mee een als het ware niet-identificeerbare (nietnoembare) ik-spreker.Dat de voorkeur van Mallarm6 voor een anoniem spreken en de
zoektocht van Celan naar een persoonlijke oorspronkelijke uitdrukking
niet als absolute tegenstelingen beschouwd hoeven worden, wordt ook
duidelijk uit een brief van Celan aan Hans Bender waarin hij een
onderscheid maakt tussen een zoeken naar een persoonlijke stem en
het op afstand houden van de dichterlijke persoonlijkheid. Celan
schrijft in deze brief van 18 mei 1960, dat hij nog steeds van mening is
dat de dichter "sobald das Gedicht wirklich da sei, aus seiner ursprung-
lichen Mitwisserschaft wieder entlassen" wordt. Dichter en gedicht
worden na voltooiing van het vers van elkaar losgemaakt. Deze ge-
dachte wordt even later genuanceerd als Celan tracht uit te drukken
dat de handen die schrijven unieke handen zijn: "diese Hande (...)
geh8ren nur einem Menschen, d.h. einem einmaligen und sterblichen
Seelenwesen, das mit seiner Stimme und seiner Stummheit einen Weg
sucht." (GW III;177). Alleen ware handen schrijven ware gedichten,
voegt hij hieraan toe, er is geen principieel onderscheid tussen hand-
druk en gedicht. Poezie is meer dan een "herumexperimentieren mit
dem sogenannten Wortmaterial".

De anonimiteit van de spreker houdt, volgens Mallarmd, verband
met het gegeven dat de taal vanwege de diversiteit van idiomen niet
altijd in staat is het persoonlijke onder woorden te brengen. Taal is
nia perfect:
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Les langues imparfaites en cela que plusieurs, manque la suprEme: penser ttant
6crire sans accessoires, ni chuchotement mais tacite encore l'immortelle parole,
la diversit6, sur terre, des idiomes empeche personne de proftrer les mots qui
sinon se trouveraient, par une frappe unique, elle-meme mattriellement la
varita. (...) Le souhait d'un terme de splendeur brillant, ou qu'il s'ateigne,
inverse; quant a des alternatives lumineuses simples - Seulement, sachons n'cris-

terait pas le vers: 10, philosophiquement rtmuntre le dtfaut des langues,
comp16ment sup6rieure. (OC 363-364).

Deze volledige superioriteit van de poezie en de imperfectie van taal
sluiten elkaar niet uit. De poetische uitdaging ligt namelijk in het
manipuleren van die imperfectie: het uitbuiten van linguistische alter-
natieven. De waarheid waarover Mallarn16 schrijft ontstaat in het idio-
syncratisch hanteren ("frappe unique") van de taal.4 Klinken hier de
woorden van Celan door toen hij schreef: het zijn de handen van 66n
mens die schrijven? De slotregel van dit fragment van Mallarm6 is
cryptisch. Het vers heeft niet bestaan - ...

Het persoonlijke dat naar de mening van Mallarmd vanwege een
principieel mankement in taal niet uit te drukken is, wordt door Celan
als persoonlijke datum opnieuw doordacht en nagestreefd. Waar
Mallarme de consequentie van het onvermogen van een persoontijke
taal doorvoert tot een puur worden, een verstillen van het gedicht, tot
het schrijven van een vers dat niet bestaan heeft maar gemaakt wordt,
probeert Celan naar een andere weg te zoeken door een tot in het
absurde voerende metaforiek heen.

De identificeerbare stem wordt uitgewist en dit leidt bij Mallarm6
tot het schrijven van een puur gedicht:

L'oeuvre pure implique la disparition alocutoire du poete, qui cade l'initiative
aux mots, par le heurt de leur intgalitt mobilis6s; ils s'allument de reflets

rEciproques comme une virtuelle train6e de feux sur des pierreries, rempla ant
la respiration perceptible en rancien souffle lyrique ou la direction personelle
enthousiaste de la phrase. (OC 366).

In dit pure vers zijn het de woorden die spreken, die elkaar oproepen
en in beweging zetten als een virtueel spoor van licht in edelstenen. De
waarneembare ademhaling van de lyrische stem verdwijnt. In Celans
Meridian-rede zouden we een echo van deze woorden kunnen horen:
"Aber das Gedicht spricht ja! Es bleibt seiner Daten eingedenk, aber -
es spricht. Gewiss, es spricht immer nur in seiner eigenen, aller-

(4)   Het woord "frappe" duidt op het slaan van een munt: het ingriffen van de taal.
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eigensten Sache." (GW III;196). Ook hier ligt het accent op de gedach-te dat niet de dichter, maar het vers zelf spreekt. Het spreekt over zijn
heel eigen zaak die los staat van dat wat daarbuiten voor iedereen
waarneembaar is.

De suggestie van Mallarmd dat de ademhaling van de dichter niet
meer hoorbaar is - die letterlijk genomen refereert aan de dood van de
dichter - sluit bovendien aan op het door Celan gepresenteerde beeld
van het gedicht als een Atemwemie, als einmaliges kunes Augenblicktussen het in- en uitademen waarop voor de poezie nieuwe mogelijkhe-
den aanbreken. De woorden blijven in dit ene moment nog uitgesteld,de adem stokt. Het is niet duidelijk hoe lang deze pauze zal duren.
Het is een moment waarop de taal stilvalt, maar de belofte bestaat dat
er nog iets gezegd gaat worden, dat nieuwe woorden te voorschijn
zullen komen.

Welk effect de taal van het pure of absolute gedicht bewerkstelligt,
blijkt uit het concept transpositie dat Mallarm6 in enkele passages ter
sprake brengt. Het concept betreft een "prise de possession" van de
werkelijkheid zonder dat zij gereproduceerd wordt:

A quoi bon la merveille de transposer un fait de nature en sa presque dispari-
tion vibratoire selon le jeu de la parole, cependant; si ce n'est pour qu'en
Emane, sans la gane d'un proche ou concret rappel, la notion pure. (OC 368)

Transponeren is een taalspel waarbij woorden trillingen veroorzaken
die de realiteit bijna, maar niet volledig, doen verdwijnen: De werke-
lijkheid raakt door toedoen van de taal afwezig. De taal geeft een pure
notie van die werkelijkheid zonder de hinder van een te directe of
concrete verwijzing. Celans zoeken naar werkelijkheid kan in zekere
zin beschouwd worden als een variant op deze gedachte. Het absolute
gedicht kan niet bestaan, zei hij in zijn rede, maar tegelijkertijd bestaat
er "mit jedem wirklichen Gedicht" een onafwijsbare vraag, een onge-hoorde pretentie van absoluutheid.

Het gedicht van Mallarmd als pure taal keert zich af van de reali-
teit. Ook Celans vers maakt zich los van de realiteit, maar gaat vervol-
gens op zoek naar een andere werkelijkheid, naar plaatsbepaling
("Toi)osforschung"). Celan lijkt de mallarmdaanse abstracte idee tot
werkelijke idee te willen maken, zonder dat dat een terugkeer naar het
object in de realiteit betekent. Terecht wees Neumann - ik citeerde

(5) Vaak gebruikt Mallarm6 dergelijke muzikale metaforen om de poetische aktiviteit
te omschri»n. De klanken of trillingen van een instrument suggereren zuiverheid.
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hem in het vijfde hoofdstuk van deze studie - op het verschil in de
metaforiek van Mallarm6 en Celan en kwam hij tot de conclusie dat
Mallarmd zich afkeert van de werkelijkheid, terwijl Celan de werke-
lijkheid nog niet gevonden heeft. Het lijkt mij in dit verband echter
verduidelijkend een onderscheid te maken in reahteit en werkelijkheid.
Mallarm6 keert zich af van de realiteit en richt zich op de idee; Celan
keert zich ook af van de realiteit (van referentie of mimesis), maar
richt zich vervolgens op een werkelijkheid (als absoluut andere reali-
teit) die nog in wording, utopie, is. De idee van Mallarmd en de wer-
kelijkheid waar Celan naar op zoek is, liggen dichter bij elkaar dan de
namen "id6e" en "Wirklichkeit" suggereren, want zij veronderstellen
beiden dat de poezie iets tot stand kan brengen dat niet reeel is.

Aan de hand van een volgend aforisme van Mallarmd worden de
posities duidelijker:

Je dis: une fleur! et, hors de l'oubli ou ma voix reltgue aucun contour, en tant
que quelque chose d'autre que les calices sus, musicalement se 18ve, idte
meme et suave, l'absente de tous bouquets. (OC 368).

Als de dichterlijke stem "een bloem" zegt, vervalt de realiteit van de
bloem en treedt de idee bloem ervoor in de plaats; een bloem die in
geen enkel bouquet aanwezig is. Zij kan beschouwd worden als een
ideaalbeeld, maar ook als een beweging van taal die de statische bete-
kenis van een referentieel discours doorbreekt. De geschreven realiteit
is als de realiteit in een droom die nooit geverifieerd of nagebootst
kan worden. Zij plaatst de genoemde objecten in een ander licht: "la
reminiscence de l'objet nomm6 baigne dans une neuve atmosphere"
(OC 368).

Wat zouden de beelden zijn?, vraagt Celan zich in zijn rede af.
Zijn vraag parafraserend zouden we kunnen zeggen: wat zou de idee
bloem zijn. Celan geeft onmiddellijk antwoord: "Das einmal, das
immer wieder einmal und nur jetzt und nur hier Wahrgenommene und
Wahrzunehmende." (GW III;199). De idee is er op 66n bepaald ogen-
blik, als nieuw idee. Hij is in Celans visie geen metafysische, altijd
geldende waarheid, maar alleen hier en nu in het vers gerealiseerd en
te realiseren.

Tot zover mijn lectuur van passages uit Oise de vers. De po8zie-
opvatting die in deze aforismen leesbaar is blijkt meer aanknopings-
punten te bieden met poeticale uitspraken zoals Celan die met name
in Der Meridian onder woorden heeft gebracht, dan op basis van de
stellingname voor een ware en tegen een schone taal te veronderstellen
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was. Het is dan ook tijd de opmerking dat Celan Mallarm6 als refe-
rentiepunt beschouwt waartegen hij zich afzet, te vervangen door de
uitspraak dat hij Mallarm6 als contrapunt neemt. Contrapunt is een
term die twee tegengestelde betekenissen in zich verenigt en die niet
zou misstaan in de rij van "double-edged" concepten die Derrida han-
teert. Contrapunt draagt namelijk zowel de betekenis van: kunst om op
een bestaande melodie een of meer andere melodieen te zetten die
harmonisch samenklinken, als die van: verzetshaard tegen heersende
waardensystemen.

Celan neemt Mallarm6 als contrapunt: zingt in een andere toon-
soort mee met de melodie die de symbolistische dichter componeerde.
Aspecten als het moment van het schrijven; het anonieme spreken; en
het absolute van de poetische taal krijgen in Celans poetica een andere
wending waarin de symbolistische klank hoorbaar blijft. Celan verstaat
de kunst om op de gehoorde melodie variaties te ontwerpen en is
tegelijkertijd in staat verzet te bieden tegen de dominante waarde in
Mallarm6's poetica door de zelfreflectiviteit te doorbreken in de rich-
ting van das Andere. In een lectuur van Crise de ven en Der Meridian
klinken twee melodieen die op elkaar reageren.

Zo blijkt bijvoorbeeld dat de dichotomie algemene/persoonlijke
datum (Mallarmt versus Celan) ook omgekeerd kan worden.
Mallarm6 presenteert het einde van de eeuw als abstract einde dat
min of meer onopgemerkt voorbij zal gaan, maar schrijft tegelijkertijd
over de poazie die aan een specifiek tijdsmoment gebonden is en
andere creatieve methoden hanteert dan voorafgaande dichtkunst. Zijn
opvatting van tijd is in zekere zin referentieel, zoals blijkt uit de duide-
lijke afbakening ten opzichte van zijn voorganger Victor Hugo. Celans
persoonlijke data daarentegen zijn niet-referentieel, omdat zij boven
de conventionele (waarneembare) tijdsrekening uitstijgen: 20 januari
wordt, zoals Derrida in Schibboleth heeft laten zien, een abstract
begrip.

Het feit dat Celan de poazie wil verbinden aan een datum kan
ook begrepen worden als zijn verzet tegen het autonome, tegen de
universele idee of de stilte. Hij keert zich in dit opzicht af van de
metafysische Mallarmd. Hij herschrijft de opvatting dat poezie streeft
naar een idealiteit die los staat van de referentiele werkelijkheid, en
zoekt voorbij de geslotenheid van het zelfreflectieve gedicht naar het
absoluut andere, waar betekenis opnieuw reeel zou kunnen worden.

Niet alleen voor Celan, maar ook voor Derrida functioneren teksten
van Mallarm6 als contrapunt. In La double stance, het tweede deel
van La disstmination, komt dit tot uitdrukking. Derrida leest teksten
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van Mallarmt, zet deze teksten naar zijn hand en expliciteert daarmee
zijn opvattingen over lezen. Affirmatie van en kritiek op het concept
van de autonomie van de tekst doen zich ook in zijn betoog voor.

In het eerste deel van La double stance schrijft Derrida over
Mallarmts prozagedicht 'Mimique' en schetst hij een beeld van het
tekstuele labyrint dat in het lezen van deze tekst zichtbaar wordt.
Mallarm6 las een boekje van de mimespeler Paul Margueritte en rea-
geerde op deze lezing met het schrijven van dit gedicht over het mime-
spel. De keten (Derrida) - Mallarm6 - Margueritte - Gautier -
Commedia dell'arte,6 als verhaal van Pierrot die zijn vrouw tot stervens
toe kietelde, tekent zich af. Dit verhaal heeft verschillende lagen, die

in de performance van de mimespeler in elkaar verstrengeld raken. De

speler voert immers zowel de rol uit van Pierrot als die van Colom-
bine, en de moord op haar is dus ook een soort masturbataire zelf-
moord, omdat niet altijd duidelijk is wanneer de acteur Pierrot uit-
beeldt of diens vrouw. Mallarm6 voert deze acteur op als "le fant6me
blanc comme une page pas encore 6crite" en zinspeelt daarmee op het
witte gezicht van Pierrot wiens uitdrukkingen geluidloos (en daarmee

een schrijven) zijn.
Laten we Mimique herlezen (in de dubbele betekenis van opnieuw

lezen of anders lezen) is de aansporing waarmee Derrida zijn lectuur
van de tekst van Mallarm6 aanheft. Het prozagedicht begint met het
mooie beeld van een orkest "ne faisant avec son or": het orkest dat
niet door geproduceerde klanken opvalt, maar door haar stilte die in
het goud glanzen van de instrumenten opvalt. Het is echter niet deze

beginregel waarmee Derrida zijn herlezing aanvangt, maar een regel
die in het centrum van de tekst met aanhalingstekens opent en deel
uitmaakt van een lange passage die de suggestie wekt een citaat te
zijn:

La scane n'illustre que lidae, pas une action effective, dans un hymen (d'00
procade le Reve), vicieux mais sacr6, entre le dEsir et Taccomplissement, la
perp6tration et son souvenir: ici devan6ant, lA remtmorant, au futur, au pass6,

sous une apparence fausse  de prtsent. C..) (OC 310).

Toch betreft het hier geen citaat, maar een schijnbeeld ("simulacrum")
van een citaat dat functioneert als valsstrik, meent Derrida. De meeste
lezers zullen geneigd zijn dit citaat op te vatten in de traditionele zin:

(6)  De keten loopt natuurlijk door maar het heeft volgens Derrida geen zin om alle
sporen van alle Pierrots na te trekken. Een dergelijke archeologie zou oneindig zijn.
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de mimespeler representeert niet de werkelijke zaak, maar de idee vandie zaak. Zodra men aan deze neiging toe geeft, zet men een plato-
nische lectuur in gang; die de tekst reduceert tot "brilliant idealisme".
Argumenten ter onderbouwing van een dergelijke lezing liggen in het
frequente gebruik van het woord Idee en in het vermeende Hegelianis-me van Mallarm6. Derrida geeft vanzelfsprekend de voorkeur aan een
andere lezing, die geen statische ontcijfering biedt van woorden en
concepten, maar die een in beweging zijnde tekstuele keten samenstelt,zich daarbij richtend op de effecten van het intertekstuele netwerk en
het linguistische spel.

Nu 'Mimique' anders gelezen wordt, blijkt het niet te gaan om
mimesis als een operatie binnen het systeem van ontologische waar-heid, maar om mimesis als spiegeling, niet van de realiteit maar van
effecten van realiteit. Deze operatie van mimesis is "le jeu multipled'une scEne qui, n'illustrant rien hors d'elle-mBme, parole ou acte,n'illustre rien." (1972b;236). Het tekstuele labyrint dat zich in het pro-zagedicht aftekent is bekleed met spiegels: Mallarm6 schrijft een tekst
over de tekst van een mimespeler (Paul Margueritte 1886) die door de
acteur zelf is geschreven naar aanleiding van zijn eigen spel.De mime-acteur/auteur maakt volgens Derrida een anti-idealis-
tisch denken zichtbaar. Hij imiteert niets, want er gaat niets vooraf aan
het schrijven van zijn gebaren dan een tekst die in gang is gezet door
een andere tekst enzoverder. Wat zich voordoet is een schijnbeeld van
een kopie van een kopie, zonder dat er een model te achterhalen is
waaraan gerefereerd wordt.

Dit nabootsen van niets is anti-idealistisch, want er ligt uiteindelijkniets aan de basis. Mallarmd toont een anti-platonische positie. Toch
realiseert Derrida zich dat Mallarm6 zich nog vasthoudt aan de ideali-
teit van de idee, aan een metafysische stellingname die zinspeelt op
een voorbij het zijnde: "Liddalitd de lidde est ici, pour Mallarma, le
nom, encore mdtaphysique, encore n6cessaire pour marquer le non-
6tant, le non-rdel ou le non-pr6sent (...)" (1972b;236). Mallarm6 heeft
de metafysische naam nodig, hoewel hij deze niet invult als waarheid
of presentie maar als leegte, als ruimte. Het is deze ruimte die Derrida
in het vervolg van zijn betoog doordenkt naar aanleiding van het

(7)   Derrida vat het citaat op als pseudo-citaat, omdat blijkt dat in de drie verschillendevarianten van het gedicht steeds verschillen optreden in de aangehaalde passage.Interpunctie; cursiefschrift, parenthese, maken het citaat elke keer tot een ander
ataat. '(...) la phrase entre guillements est bien un simulacre de atation, - expliata-tion - (1972b;224). Omdat het citaat verandert in elke volgende versie, wordt duide-
lijk dat het ontnomen is aan een oorspronkelijke context.
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woord "hymen" dat hij leest in de "geciteerde" passage in het midden
van 'Mimique'.

Het hymen kan beschouwd worden als een metafoor voor het
schrijven, omdat het enerzijds een semantische oneindigheid inhoudt
en anderszijds een syntactische plaats als "tussen" (entre/antre) in-
neemt. Deze voorstelling van de tussenruimte van de tekst illustreert
Derrida aan de hand van een slotpassage in 'Mimique' die luidt:

Moins qu'un millier de lignes, le role, qui le lit, tout de suite comprend les
rtgles comme plac6 devant un tr6teau, leur d6positaire humble. (OC 310).

Het "le role, qui le lit" intrigeert Derrida, omdat er verschillende syn-
tactische verbanden in werking gezet kunnen worden, waarin deze vijf
woorden betekenis krijgen. Naast 'de rol, die hij leest' kan ook de
betekenis 'de rol, die hem leest' gezet worden, waarmee tot uitdruk-
king komt dat de mimespeler niet zelf leest maar gelezen wordt. De
dichotomie actief/passief met betrekking tot rol en speler kan omge-
keerd worden. Met andere woorden: er kan geen uitsluitsel geboden
worden over de betekenis die verschillende linguistische functies bin-
nen deze compositie van vijf woorden mogelijk maken.

Het onderscheid imitator/geimiteerde (denk aan het onderscheid
dat Kleist aangaf tussen kunstmatigheid en natuurlijkheid) raakt hier
op losse schroeven en tast het metafysisch mimesisconcept aan. Het
idealistisch denken spreekt een voorkeur uit voor het geimiteerde (de
betekenis), maar in het schrijven van Mallarm6, in deze ruimte die
tussen de woorden bestaat, wordt juist datgene wat imiteert (de bete-
kenaar) geaccentueerd, aldus Derrida.

Verschillende betekenissen kunnen ontworpen worden in de
(tussen)ruimte van de tekst. De vraag of Mallarm6 zelf al deze
betekenissen - deze gelijktijdige werking van verschillende beteke-
nissen - heeft doorzien doet Derrida af als irrelevant:

Cela en tout cas n'inttresse en rien la lecture du texte: tout en lui est ourdi,
nous l'avons vu, pour se passer de rtfErences, pour y couper court. (1972b;254-
255).

De dubbelzinnigheid met betrekking tot "qui le lit" kwam pas naar
voren in de derde versie van 'Mimique', waarin dankzij het feit dat
bepaalde woorden en een komma waren toegevoegd, terwijl andere
weggelaten werden, een spanning ontstond die de directe lezing die in
de eerste twee versies de enig mogelijke was ontwrichtte. Derrida zin-
speelt erop dat de tekst is veranderd zonder dat de auteur dat in de
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gaten gehad hoeft te hebben.

Derrida leest Mallarmd en schrijft een betoog naar aanleiding van
diens tekst, zoals Mallarm6 zijn gedicht schreef na lezing van
Margueritte. In het tweede deel van La double stance lijkt deze opera-
tie te worden omgekeerd: Derrida schrijft teksten van Mallarm6 in
zijn eigen tekst in, gebruikt diens woorden om zijn denkbeelden over
lezen vorm te geven.

In dit tweede deel van zijn betoog levert Derrida kritiek op de ge-
vestigde thematische literatuurkritiek, die aanneemt dat er een beteke-
nis of thema aanwezig is in de poezie. Deze vooronderstell]ing is geba-
seerd op het platonische mimesisconcept. Derrida gaat uitgebreid in
op opvattingen van de meest vooraanstaande Mallarm6-commentator,
Richard, die o.a. schreef over de thema's van "le blanc" (witte plek;
leegte) en "le pli" (vouw). Richard ontwierp een thematische hierarchie
gebaseerd op principiele en laterale waarden, waarmee hij doelde op
essentiEle thema's als bijvoorbeeld de extase van maagdelijkheid, die
ondersteund werden door materiele zaken als: witte sneeuw, gletscher,
zwaan enzovoort. De hierarchie die Richard opbouwde werd door hem
zelf echter onderuit gehaald, meent Derrida, toen hij beweerde dat het
in feite de laterale relaties zijn die de essentie van betekenis creeren.

De "blanc" en "pli" zijn volgens Derrida geen thema's die beschrijf-
baar zijn, maar plekken waarin intratinguistische operaties van de tekst
kunnen worden opgemerkt. Mallarma beschrijft nooit "iets", maar
altijd de activiteit van schrijven. "Peindre, non la chose, mais l'effet
qu'elle produit", citeert Derrida in dit verband uit een brief van
Mallarm6 aan zijn vriend Cazalis. Een descriptie van thema's in het
werk van Mallarmt "6choue toujours au bord de ce plus ou moins de
th&me qui fait qu'"il y a" un texte, soit une lisibilit6 sans signifi6 (...)"
(1972b;284). De open plek refereert aan een ruimte die geen betekenis
heeft maar betekenissen mogelijk maakt.

In de open plek en de vouw die zich voordoen in teksten van
Mallarm6 is te lezen dat er geen totale of eigenlijke betekenis bestaat.
De gedichten worden op deze plaatsen typografisch gemarkeerd als
ruimte. Materialiteit (typografie; witregel; ritme en klankwaarden8)
speelt altijd een rol bij het geven van betekenis aan de tekst. Derrida
illustreert deze gedachte in een reproductie van het handschrift van

(8)  Derrida gaat zelfs zover te benadrukken dat de i-klank die in Crise de vers (denk
aan de "exquise crise de la litttrature") dominant is en wijst op een puntig voor-
werp dat ergens doorheen prikt, zich ergens ingrift.
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Mallarmd en in de typografische opbouw van zijn eigen tekst, waarin
de noten vaak meer aandacht vragen en langer zijn dan de lopende
tekst, die voor een groot deel is opgebouwd uit citaten van Mallarm6.

Aan het slot van La double stanceg vestigt Derrida aandacht op
C,ise de ven waarin hij de betekenisruimte van het hymen gearticu-
leerd ziet. In de opmerking van Mallarmt over de verdwijning van de
dichterlijke stem herkent Derrida de operatie van het schrift: het
schriftelijk teken berust noch op toeval, noch op noodzaak. Literatuur
wordt bevestigd, maar ook bedreigd door het feit dat zij alleen van
zichzelf afhankelijk is.

Derrida brengt de openingspassages van 'Mimique' en Dire de ve,s
(de stilte van het orkest en die van de bibliotheek) bij elkaar en stelt
dat beide fungeren als: "simulacre de description" of "tableau sans
r6f6rent" (1972b;313). Het gaat om suggestie en niet om een beschrij-
ving van iets dat zich in de werkelijkheid heeft afgespeeld. Deze
ondermijning van het metafysische mimesisconcept markeert evenwel
de door Mallarmd genoemde crisis van de poezie/literatuur. Een crisis
waarin literatuur terecht komt als zij volledig in zichzelf opgesloten
wordt: de crisis van de zelfreflectiviteit. Derrida beseft dat deze crisis
onopgemerkt dreigt te blijven: "La crise de la litt6rature a lieu quand
rien n'a lieu que le lieu, dans l'instance ou personne n'est lA pour
savoir." (1972b;317). Hij waarschuwt voor een paradoxale leegte die
ontstaat als niemand deze crisis van de literatuur waarneemt. Volledig
absolute (niet-referentiele) poezie blijft onopgemerkt en vindt dus niet
plaats. Het lijkt de echo van woorden van Celan: het gaat om het een-
maal, nu en hier waargenomene en waar te nemen Bets]. Om het lezen
dat de literatuur open weet te houden en de geslotenheid van de abso-
lute zelfreflectie doorbreekt.

Derrida's lectuur van Mallarmd is een weefsel van teksten en beelden
van de dichter zelf. De dubbele operatie van het schrijven als lezen,
van de binaire polen die elkaar in werking houden, van de blancs die
betekenis creeren, wordt in en door de teksten van de symbolistische
dichter aan de orde gesteld. Net als Celan neemt Derrida Mallarm6
als contrapunt omdat hij aan de ene kant woorden van de dichter
overneemt en opnieuw doordenkt, waarbij hij de nadruk legt op de
anti-mimetische opvatting die in deze teksten leesbaar is, zonder dat

(9)  Een dubbele sessie in de zin van tweeledig betoog over Mallarmt; betoog over
Mallarma en over Plato (mimesis); betoog over de dubbele operatie van schrijven
en lezen, enzovoort.
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hij overigens ontkent dat een metafysische lezing van die teksten
mogelijk is. Tegelijkertijd schrijft hij zich in zekere zin van Mallarm6
af door diens opvatting over de autonomie van het pure gedicht - het
overlaten van het initiatief aan de woorden - te verbinden aan de
operatie van het lezen als schrijven.

Met het loskomen van de dichterlijke stem (van een duidelijke
intentie die in de tekst valt op te maken) wordt literatuur zelfrefectief,
maar loopt zij het gevaar een leeg omhulsel te worden. Toch kan de
autonome tekst aan de crisis van absolutisme ontkomen, als zij gelezen
wordt en betekenissen gecreeerd worden. Anders gezegd: de meta-
fysische opvatting van de autonome tekst als puur ideaalbeeld van een
tekst, wordt door Derrida bekritiseerd, omdat hij laat zien dat de tekst
niet gesloten is en op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van een onein-
dige tekstuele keten waarin gelezen en geschreven wordt.

Ook Derrida componeert een melodie op basis van de symbolis-
tische klanken van Mallarm6. Ook in zijn betoog lijkt het contrapunt
een ogenblik imitatie van Mallarmd in te sluiten, maar blijkt vervol-
gens dat er geen herhaling plaatsvindt maar een tegenmelodie gezon-
gen wordt.

25. Slotaantekeningen

Derrida beroept zich op concepten die deel uitmaken van de litera-
tuuropvatting van Mallarmd. Hij gebruikt het werk van de symbolis-
tische dichter om zijn filosofie van het schriftteken en zijn opvattingen
over lezen vorm te geven. Celan doordenkt poeticale concepten van
zijn voorgangers, Kleist, BOchner en Mallarm6, en kiest een eigen
positie tussen de codrdinaten die zij hadden aangegeven in. Het beeld
dat denker en dichter van hun voorganger construeren wordt bepaald
door de manier waarop zij zijn werk lezen.

De vraag rijst of er na deze signalering van invloed, weerstand en
aansluiting, algemene uitspraken gedaan zouden kunnen worden over
relaties tussen symbolistische poezie, grammatologie en deconstructie
als leesstrategie, en twintigste-eeuwse modernistische poezie. Met deze
vraag keer ik terug naar een gedachte van Oversteegen, die ik in het
eerste hoofdstuk van mijn betoog aan de orde stelde. Oversteegen
vooronderstelde een verband tussen literatuur, literatuurkritiek en de
wetenschappelijke theorie die soms uit die kritiek voorkomt. Is er
sprake van een dergelijk verband als we de symbolistische poezie van
Mallarm6, een deconstructieve kritiek en de grammatologie van
Derrida, met elkaar confronteren en als dat het geval is, dient de uit-
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spraak van Oversteegen dat het symbolisme ten grondslag ligt aan op
cognitie gebaseerde interpretatieopvattingen bijgesteld te worden?

Met deze vraag keer ik natuurlijk ook terug naar opvattingen over
de discontinuiteit van literatuurgeschiedenis, zoals die in het werk van
Miller en in dat van De Man naar voren kwamen. Symbolisme is net
als romantiek een problematisch historisch concept, omdat het wordt
gehanteerd als naam van een periode en als naam van een poeticale
stroming. Het wordt bovendien op verschillende en zelfs tegenstrijdige
manieren beschreven, zoals bijvoorbeeld duidelijk wordt uit de uiteen-
lopende karakteriseringen die het concept in het oeuvre van De Man
krijgt.

In een vroeg essay dat in 1988 werd herdrukt, meende De Man
dat aan de symbolistische literatuuropvatting van Baudelaire het meta-
fysisch probleem van het zoeken naar eenheid ten grondslag lag, dat
als paradox vorm kreeg in de meest negatieve menselijke ervaring: de
dood. De discrepantie tussen een verlangen naar en afwijzen van de
dood, veroorzaakte poetische spanning die door Baudelaire middels
bizarre of frivole voorstellingen werd gemaskeerd. Het poetische sym-
bool functioneerde als medium, waarmee de verloren eenheid hersteld
kon worden: het voegde twee entiteiten samen die normaliter als ge-
scheiden werden ervaren.

Mallarm6 die zich aanvankelijk in het spoor van Baudelaire op-
stelde, koos in tweede instantie voor een andere weg, niet in de rich-
ting van de eenheid van het natuurlijke Zijn, maar in die van een
bewustwording van taal: "his entire poetic effort goes to avoid direct
identification between consciousness and the natural object" (1988;12).
Het symbool van Mallarm6 was, in tegenstelling tot dat van
Baudelaire, niet identificerend, maar was een proces van metamorfose
tot iets anders: een poging dingen te reduceren tot taal. De potzie van
Baudelaire werd vervolgens door De Man gekarakteriseerd als poazie
van het Zijn, die van Mallarm6 als een van het Worden.10

Deze karakterisering zet De Man, zoals we zagen in hoofdstuk
drie, in een later essay op losse schroeven, als hij beweert dat de

(10) Friedrich benadrukt gelijksoortige accentverschillen in de poetica's van Baudelaire
en Mallarm6 en beschouwt de laatste als voortzetter van de ideeen van de eerste.
Baudelaire is nog schatplichtig aan de romantiek (Friedrich spreekt over "entroman-
tisierte Romantik'), terwijl Mallarmt een pure taalmagie bereikt. Als karakteristiek
voor de poetica van Baudelaire noemt Friedrich: spanning tussen satanisme en
idealiteit: uit het lelijke wordt het schone geboren. De lege idealiteit wordt bereikt
in de dood. Als kenmerkend voor de poetica van Mallarm6 noemt hij: de operatie
van de impulsieve kracht van de taal; gelijkheid van dichten en reflectie op het
dichten; schoonheid is het Niets.
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poezie van Mallarmt niveaus van betekenis bezit die referentieel
zijn.11 Naar aanleiding van het vers Tombeau de Verlaine' wijst hij
op de mimetische poeticale opvatting die hierin te lezen valt en consta-
teert hij:

Mallarmt remains a representational poet as he remains in fact a poet of the
self, however impersonal, disincarnated, and ironical this self may become (...).
Poetry does not give up its mimetic function and its dependence on the fiction
of a self that easily and at such little cost. (1983;182).

De Man verzet zich hiermee niet alleen tegen zijn vroegere standpunt
met betrekking tot de verschillen in de symbolistische poetica's van
Baudelaire en Mallarmt. Hij verzet zich tevens tegen de historische
vooronderstelling waarop een poeticale indeling van literatuur gefun-
deerd is. Hij bekritiseert de opvatting van Stierle (in navolging van
Jauss en Friedrich), die de poezie van de negentiende en twintigste
eeuw voorstelt als een gradueel proces dat een steeds sterkere mate
van "Entpersdnlichung" uitdrukt. Baudelaire zou trends overgenomen
hebben die impliciet al aanwezig waren in Diderot; Mallarmd ging
verder waar Baudelaire gestopt was, en Rimbaud zou een volgende
fase hebben vertegenwoordigd in de richting van de experimenten van
de surrealisten.

Deze continue historische ontwikkeling wordt door De Man in
twijfel getrokken door enerzijds te wijzen op een "Persilnlichung" in de
lyriek van Mallarm6 en anderzijds op het feit dat deze dichter geen
volledig zicht heeft gehad op niet-representationele implicaties in de
latere poifzie van Baudelaire. In zijn 'Le tombeau de Charles
Baudelaire' geeft Mallarm6 blijk van een blinde vlek ten opzichte van
allegorische elementen in de lyriek van zijn voorganger, aldus De Man:

The truly allegorical later Baudelaire of the Petits Potmes en Prose never
stopped haunting Mallarm6, though he may have tried to exorcize his presence.
Here was, in fact, the example of a poetry that came close to being no longer
representational but that remained for him entirely enigmatic. (1983;184).

Het is merkwaardig dat De Man op dit punt niet refereert aan zijn
eigen blinde vlek, die in zijn vroegere essay resulteerde in een heel

(11) De Man, Lyric and Modernity (1983;166-186). In dit latere essay spreekt De Man
niet meer over symbolisme, maar over modernisme. Kennelijk zijn de termen
inwisselbaar als zij worden gehanteerd in het kader van een bespreking van poeti-
cale opvattingen van Baudelaire en Mallarm6.
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andere waarneming van het symbolistische concept van beide dichters.
In het latere betoog keert hij zijn eerdere karakterisering volledig om:
de representationele gedichten van Mallarm6 tonen een poezie van
het Zijn, Baudelaire's late allegorische verzen een poEzie van het
Worden.12

De latere De Man verzet zich tegen een genetisch concept van
historische ontwikkeling. Romantiek, symbolisme of modernisme zijn
geen eenduidige poeticale concepten of afgebakende perioden, maar
zijn in beweging. Tegengestelde tendensen die zich binnen de teksten
voordoen ondermijnen elke ordening die van buiten af wordt opgelegd.

Belangrijk is nu dat dit standpunt niet alleen door deconstructieve lite-
ratuurbeschouwers wordt gepostuleerd, maar ook in poezie zelf gele-
zen kan worden. De ambiguiteit van tegengestelde poeticale noties die
een belemmering is voor de verklaring dat het ene werk na het andere
verschijnt, kwam treffend tot uiting in de lectuur van Der Meridian.
Celan pretendeerde "Mallarm6 zu Ende" te denken, maar nam tege-
lijkertijd diens notie van absolute poezie, in de zin van de zelf-
sprekendheid van het gedicht, over. Hij was op zoek naar een midden-
weg tussen mimesis en allegorie, tussen de romantiek van Buchner en
het symbolisme van Mallarm6 in, maar besefte dat deze weg vol obsta-
kels is. Een plaatsbepaling na Buchner en na Mallarm6 was onmoge-
lijk.13 De poezieopvatting van de voorgangers werd als contrapunt in
werking gehouden.

Celan zocht een middel om de breuk tussen verleden en heden te
overbruggen en vond dit in het beeld van de meridiaan: een metafoor
die immaterieel en aards tegelijkertijd was. Hiermee zinspeelde hij op
een metafoor die voorbij gaat aan de mallarm6aanse absolute meta-
foor en zich richt op werkelijkheid. De cirkellijn verbindt polen met
elkaar zonder dat die polen als af te bakenen posities bestaan. Over de
beide polen heen, de tropen doorkruisend, keert de dichter in taal tot
zichzelf en tot een ander terug.

Niet alleen Der Meridian en Der Tmum von Traume, maar ook de
lectuur van de latere verzen leverde een dergelijk beeld op. Zo lazen
we dat de gedichten enerzijds een reflectie op het dichten bieden en
daarmee hun autonomie bewerkstelligen, terwijl deze hermetiek an-

(12) Het dubbele aspect van het symbolisme, waarnaar De Man in de titel van zijn
vroege essay verwees, blijkt na een lectuur van het latere essay een derridiaanse
inhoud te krijgen als "zich verdubbelend" aspect; de operatie van omkering.

(13) Een positie "post" een bepaald punt in de tijd implicecrt dat men aan dat punt
voorbij is gegaan, en dit is nu juist iets dat Celan niet heeft gedaan.
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derszijds geopend wordt in de reflectie op het lezen die ook in de
poezie een plaats krijgt. Celans gedichten tonen daarmee een kritiek
op de aanname van Friedrich dat modernistische lyriek zich onttrekt
aan de lezer - niet begrepen wil worden.14 Celan doet met name in
zijn latere, als meest cryptisch beschouwde, verzen pogingen het lezen
in de poezie binnen te halen. Dit impliceert echter geen representatie,
zoals Friedrich zou veronderstellen, maar een doordenking van het
binnen/buiten van de poezie. Zelfreflectiviteit wordt verbroken, maar
ook in stand gehouden (het betreft geen empirische lezer of lees-
ervaring). De linguistische kracht ontvouwt zich in het schrijven dat
een lezen oproept.

Ik keer terug naar Oversteegen. Zijn aanname dat de symbolis-
tische literatuuropvatting blauwdruk is geweest voor op coherentie en
cognitie gerichte interpretatieopvattingen die zich in de twintigste
eeuw hebben voorgedaan, impliceert teveel een mechanistische ont-
wikkeling. Voor een dergelijk mechanisme bestaat naar mijn idee geen
grond. Derrida toonde in La double stance dat ook een lezer die niet
op coherentie en cognitie gericht is, maar die uitgaat van disseminatie
en onbeslisbaarheid, aanknopingspunten voor zijn manier van lezen
vindt in de teksten van Mallarmt. In poezie en poetica van Celan
werd bovendien duidelijk dat deze dichter zich aan de ene kant verzet-
te tegen het metafysische absolutisme van Mallarmt, maar zich aan de
andere kant aansloot op de gedachte dat poezie met taal mbet spelen
om voorbij grenzen te komen van een absurde metaforiek. Ook Celan
gaf aan dat het werk van zijn voorganger niet eenduidig was, maar
tegenstrijdige tendensen in zich verenigde.

Tenslotte bleek ook uit de ontwikkeling van het werk van de criti-
cus hoe ambigu het oeuvre van Mallarmd is: De Man beschreef dit
werk eerst als poezie van het worden, maar zag later in dat hij zich
verkeken had op de ontologische aspecten die in deze poezie een rol
bleven spelen.

Mallarmd is geen ankerpunt van zich lineair ontwikkelende kri-
tische en eventueel wetenschappelijke posities. Vanuit zijn potzie en
poetica kunnen relaties gelegd worden naar verschillende en zelfs
tegenstrijdige lees- en literatuuropvattingen. Deze constatering onder-
bouwt de stelling dat alle verbanden tussen literatuur, kritiek en weten-
schap, fictief zijn, dat wil zeggen gebaseerd op subjectieve manieren
van waarnemen en niet op ontologische kwaliteiten.

(14) Friedrich (1985;45;84;110).
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Poeticale en historische classificaties maken het de literatuurhistoricus
mogelijk systeem aan te brengen in het niet af te bakenen domein van
literaire teksten. De contemporaine Nederlandse literatuurbeschou-
wing laat zien dat het genetisch patroon nog steeds domineert. Het
begin is doel: daar waar men romantiek of post-romantiek, symbolis-me, modernisme of post-modernisme laat beginnen loopt iets anders
ten einde.15 Een van de weinige historici die duidelijk zijn twijfels om-
trent deze benadering heeft uitgesproken was Paul Rodenko. Hij
creaerde het beeld van een wereldpoezie waarin zich af en toe experi-
mentele explosies voordoen, bijvoorbeeld in 1857 (Baudelaire), 1916
(Dada), 1950 (Vijftigers). Geen van deze jaartallen markeert een defi-
nitief begin: elke aanname van een datum als beginpunt is subjectiefen kan met argumenten ten gunste van een ander jaartal, weerlegd
worden.16

Aan de chronologische ordening van literatuurgeschiedenis lijkenvooral didactische overwegingen ten grondslag te liggen, gepaard gaand
met de vooronderstelling dat er een scheiding lo°ft tussen literatuur-
geschiedenis en tekstimmanente literatuurkritiek: Met andere woor-
den: de consequenties van de interpretatieopvattingen waarmee de
teksten bestudeerd worden, worden niet expliciet in verband gebracht
met de ordeningsprincipes.

18

(15)  Anbeek (1990) schreef een literatuurgeschiedenis als lineaire ontwikkeling (daarmeein het voetspoor blijvend van Knuvelder); Sotemann (1985) schreef over de autono-
mistische poetica als bepalend voor de lyriek vanaf Baudelaire; Goedegebuure(1987) sprak over de expressieve poeticale constante die in het postromantischetijdperk domineert.

(16) In een onlangs gepubliceerde discussie tussen vier Nederlandse historici (Bel
1991;39-47) verkondigde Van den Akker als enige een standpunt dat de benaderingvan Rodenko raakt. Hij sprak zich uit voor het schrijven van een geschiedenis diehet chronologisch principe los laat.

(17 Vgl. NSgele (1987;170). Historisch onderzoek impliceerde volgens Nagele in hetmidden van deze eeuw een bewustwording van de sociale en materiele condities vanteksten en interpretaties. Recentelijk lijkt geschiedenis echter als een oppositioneleterm van theorie te fungeren. Hij schetst de tegengestelde posities: "In the opposi-tion of history versus theory, specific significant assumptions play an effective role:
pragmatism against speculation; natural and common language against jargon andartificial metalanguage; concrete narrative story against abstract systematic construe-tion.".

(18) Dit geldt in zekere zin niet voor S6temann die zijn interpretatieopvatting onderandere uiteenzet naar aanleiding van het gedicht 'De moeder de vrouw' van Nijhoff.Hij beweert dat er een "sluitende" interpretatie van het gedicht bestaat en markeerthiermee min of meer een vaste waarde van de tekst. Daaruit volgt dat hij eenordening kan aanbrengen tussen verschillende teksten die op hun bcurt ookvaste (sluitende betckenis) waarde zullen hebben.
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Zodra de literatuuronderzoeker er van uitgaat, op basis van welke

interpretatieve argumentatie dan ook, dat er niet zoiets bestaat als een

vaste betekenis van een tekst, zal hij moeten accepteren dat er ook
geen genetische patronen op linguistische objecten gelegd kunnen wor-

den. Dit hoeft geen "terugkeer" naar de nominalistische visie van de
New Critics in te houden, waarin elke tekst als uniek fenomeen op

zichzelf werd beschouwd, maar is een pleidooi voor een heterogene be-
nadering van literatuur waarin de problemen van taal in geschiedenis

worden doordacht. De teksten die we bestuderen zijn geen historische

feiten, maar talige objecten die zich blijven verbergen achter verschil-

lende maskers.19

Ook vanuit deze vooronderstelling dat literaire teksten heterogene

objecten zijn, is het echter mogelijk om verbanden, een zekere orde-
ning, aan te leggen. Dit vindt plaats vanuit de gedachte dat het teken

opgenomen is in een doorverwijzende beweging. Er kunnen seman-

tische relaties tussen teksten gelegd worden - teksten fungeren als

signifiant en maken een intertekstueel netwerk zichtbaar - zonder dat
deze refereren aan een historische werketijkheid. De relaties markeren
punten die in beweging zijn en dus alleen tijdelijk als begin- of eind-

punt kunnen fungeren.
De hedendaagse poeziehistoricus moet oog hebben voor variaties

in het systeem dat hij aanbrengt en zich realiseren dat geen enkel

patroon dat tussen verschillende teksten tot stand gebracht wordt, los
staat van de manier waarop die teksten gelezen worden. Aan onder-

zoek naar literatuuropvattingen zal altijd een bezinning op de eigen

leesopvatting vooraf moeten gaan.

(19) LaCapra (1983;23-71) spreekt met betrekking tot literatuurgeschiedenis in navolging

van Bachtin over "the carnival of heterogeneity".
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Epiloog
Mallarmd bepaalde zijn plaats in de geschiedenis: zijn poezie droeg
sporen van de eindfase van de negentiende eeuw. Ook Derrida bepaal-
de - in navolging van Nietzsche en Heidegger - zijn plaats, omdat hijhet denken van de conceptuele crisis van taal afzette tegen een voor-
gaande periode van metafysisch denken.20

Celan daarentegen drukte twijfel uit met betrekking tot een plaats-
bepaling in geschiedenis. Hij bood weerstand tegen de voorgangers en
wilde aan hen voorbij gaan, maar dit lukte hem tegelijkertijd wel en
niet. De vraag welke datum de poezie in herinnering houdt, kon net zomin beantwoord worden als de vraag naar welke datum wij ons toe-
schrijven ("und welchen Daten schreiben wir uns zuF). Posities van
heden en verleden liggen niet vast, maar zijn in wording, zo leek Celan
hiermee te veronderstellen. De dichter kon, als (zijn) lezer, geen vaste
plaats in de geschiedenis vinden:

Toposforschung?
Gewiss! Aber im Lichte des zu Erforschenden: im Lichte der U-topie.

(20) Hij realiseerde zich evenwel dat hij niet volledig kon ontkomen aan het metafysisch
discours. Vgl. De Man (1979;82).
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The imagination of meaning
Summary

This study of the theoretical concepts and practice of deconstruction is
divided into three parts. In the first part the argumentative strategies
on which contemporary literary theorists base their text-intrinsic
research, are set out. In the Netherlands Oversteegen is one of the
prominent advocates of a scientific foundation for the interpretation of
literary texts. In his standardwork Beperkingen (1982) he describes
theoretical models of several forms of literary study and argues for a
systematic analysis of the meaning of literature.

Oversteegen determines that there are a number of general pre-
suppositions that are used by practically all twentieth century interpre-
ters: poetry takes up a primary position, it has a coherent meaning and
a cognitive nature. In this study these explicit presuppositions are criti-
cized. If in principle the perception of texts is the same every time, a
coherent and cognitive meaning will be found in any text that is inter-
preted. An interpretation not founded on the accepted presupposi-
tions, however, will very probably establish different meanings of texts.

In fact it is modernist poetry that in the reader provokes an atti-
tude not based on coherence and universal values. These syntactically
and semantically very complex poems delay attribution of meaning.
The poetic comment given in the poem incites the reader to reflection
the position taken with respect to the text.

The French philosopher Jacques Derrida has had a great influence
on a strategy of reading which has been developed over the last two
decades particulary in the United States. He formulated his philosophy
on the written sign (the "grammatology") from a critique on structura-
list language conceptions which are based on the principles of overall
meaning and opposition. Crucial is the thought of the destruction of
one meaning as soon as another is constructed. De/construction is the
notion used to explain this assumption. Meaning in Derrida's opinion
is not established by an author, but is a dynamic process that takes
place in the text and can be manipulated by the reader.

Deconstructive reading strategies which take the philosophy of
Derrida as a starting point deny the presuppositions which
Oversteegen considered fundamental and put dissemination and epis-
temological doubt in the place of coherence and cognition. As repre-
sentatives of these strategies the American theorist De Man and
Miller are discussed. With their view on "the rhetoric of reading" and
"the linguistic moment" of poetry, they present a view of the interpre-
tation of texts that in a number of respects is the opposite of
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Oversteegen's assumptions. Yet studying some traditional hermeneutic
and structuralist positions and principles of the reading practice of the
New Critics shows that deconstructive ways of reading are also partly
built on insights which were developed in these positions.

The hermeneutic philosopher Gadamer as well as Derrida presen-
ted an extensive interpretation of the poems of the Rumanian-German
poet Paul Celan. A comparison of the two readings yields an image of
differences in points of departure and arguments of the interpreters.
Where Gadamer presents himself as a reader of "guten Wille", who in
principle is willing to understand the other (the poem), Derrida brings
the possibility of understanding the other up for discussion. His rea-

ding of Celan's poetry reaches no final meaning as a conclusion, but
points out a paradoxical negation and conformation of meaning.

The first part of the study is rounded up with a survey of the criti-
que on deconstructivism, as formulated by the American humanist
literary theorist M.H. Abrams.

In the second part deconstructive readings of poems by the modernist

poets Gerrit Achterberg and Paul Celan are put into practice. The
issue at stake is to think through and to postpone the borders of
meaning of this poetry. A deconstruction of Achterberg's poems is
preceded by a critical analysis of constructive readings of his poetry.
Two readings of prominent Achterberg-interpreters are analysed. The
moment the signalled discontinuity is neutralized in a proposal of
coherent meaning, a confrontation with a counter proposal seems

possible.
In the next section different deconstructive readings of the poems

will be made. They undermine the theme of the idealised love, which is
considered a constant in Achterberg's poetry. Heterogeneity of'drama-
tis personae' and also, especially, of the writing-subject, and sexuality
which is hidden behind images of (a) courtly love, accentuate tensions
in this poetry.

A deconstructive reading is not meant to be a thematic analysis

but an analysis of the way the poem is written. Between grammatical
and rhetoric structures, in other words between "langue" and "parole",

discrepancies occur which the reader can exploit while constructing a
meaning. In the confrontation between literal and figurative interpreta-
tions it becomes clear how complex the poetic language is and how
several meanings are disseminated at once in a text.

Also with respect to Celan's poetry a deconstructive approach ap-
pears to raise different questions. This poetry can be taken as repre-
sentative of twentieth century poetry which is canonized and conse-
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quently annexed to the domain of professional recipients. They esta-
blish four dominant frameworks of meaning which are considered as
necessary knowledge. These professional readers sacrifice the unpre-
dictability of seperate poems and verses.

A first reading of Celan's later, more cryptic poems aims at the
poetic comment expressed in them. Rhetorical figures like chiasm,
inversion, prosopopeia and apostrophe mark the writing-process that is
shown in the poems. Not a poetic theme but a poetic acting is noticed.

A second reading shows that not only the operation of writing but
also the operation of reading is put up for discussion, through which
an extremely complex notion of Celan's work becomes clear: in an at-
tempt to break through the self-reflection of the poem, a process of
reading alongside that of writing is (being) considered in the poem
itself. Not just the explicit description of the reading but also the many
quotations that appear in the poetry and the metaphors of 'book' and
'white page' are connected with this process of reading.

In a third interpretation poems of Celan are read via texts by
Nietzsche. The idea of "Die Ewige Wiederkunft des Gleiehen" is appa-
rent in the poems in which Celan reflects on concepts of time and
being. In a casual confrontation of texts other meanings than the cur-
rent ones appear. It is not the author but the reader who has control
over the way meaning is constructed on the basis of textual notions.

Deconstructing poems by Achterberg and Celan consists of a dismant-
ling of presuppositions concerning a possible identification of meaning.
The third part of this study investigates poetical conceptions that play
a part in modernist poetry and in a deconstructive reading-attitude.

The thesis advanced by Miller, in which different "poetic theories"
collide within one poem, is contrasted with the ideas of the Dutch
poetry-historian A.L. S6temann. With reference to Abrams he used a
fourfold model of poetics on the basis of which generalizing statements
about poetic development could be made. In relation to the poetry and
the verse-immanent poetics of Achterberg and Celan, no generaliza-
tions can be made. The poetical discontinuity pointed at in a decon-
structive reading disrupts every order that is based on the scheme of
Abrams/Sdtemann.

The verse-immanent poetics of both poets shows a differentiated
picture, which is confirmed in the prose-texts Celan wrote and in the
poetic lectures he gave. In Der Meridian, the speech in which he asked
himself: "sollen wir Malarm6 zu Ende denken?", Celan is engaged in a
reflection on the poetic stance he wants to take up. The question rais-
ed, which at first seems to have to be explained as a resistance to the
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autonomistic literary concept, proves to be answered in the affirmative
as well as in the negative in Celan's work.

In this speech Celan reflects not just on his poetical position but
also on his position as reader. In Der Tmum vom Tmume, an earlier
written introduction to the work of the painter Edgar Jen6, he inter-
wove his reading with an essay by Heinrich von Kleist. Reading con-
ceptions in both prose-texts appear to be connected to conceptions of
poetry. Reading and writing in Celan's work are closely related. The
idea of Derrida that reading implies writing and vice versa is con-
firmed here.

Both Celan and Derrida refer to texts and ideas of the symbolist
poet Mallarm6. Oversteegen suggests that the metaphysical concept of
literature lies at the basis of conceptions of interpretations that are
directed towards coherence and cognition. In the final chapter of the
study poetical texts by Mallarmd and Celan are connected and the
readings Derrida presented of several of Mallarm6's texts are re-read.
Both for the poet and the thinker the same thing goes: Mallarm6 is
counterpoint which means he represents a position both want to link
on to but which they also want to oppose.

On the one hand this notion confirms Oversteegen's idea that a
new literature leads to a new criticism and eventually to a new scien-
tific position. On the other hand it becomes clear that Oversteegen's
supposition (and that of many other literary historians) that literary
history is a genetic process, is not tenable. The links a historian makes
between various texts are always based on the way he read and inter-
preted them. They have nothing to go by in relation to a historical
division if the reader admits that the meaning of literary texts is hete-
rogeneous. It is this idea that can be found in Derrida's philosophy
and in the concept of time as put into words in several texts by Celan.
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