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Hoofdstukk 1. 'Waarvan men niet spreken kan...' 

Inleidin g g 

Schweigenn mussen wir oft; es fehlen heilige Namen. 
FRIEDRIC HH HÖLDERLI N 

Stéphanee Mallarmé noemde het wit in zijn gedichten een betekenisvolle stilte, die net zo mooi 
wass om te maken als het gedicht zelf.' De negentiende-eeuwse dichter gebruikte het wit in zijn 
poëziee naar eigen zeggen om de stilte te laten horen: 'pour authentiquer Ie silence' (oc: 387). 
Wanneerr Paul Valéry voor het eerst Mallarmés experimentele gedicht 'Un Coup de Dés' heeft 
gezien,, schrijft hij vol bewondering: 'Ma vue avait affaire a des silences qui auraient pris corps' 
(1930:: 194). Ook voor hem was het wit van de pagina dus een belichaming van het zwijgen. En 
inn de latere poëziebeschouwing is dat zo gebleven: het typografisch wit in de poëzie is meestal 
geïnterpreteerdd als een vorm van zwijgen. 
Daaromm opent dit hoofdstuk met een paragraaf over het zwijgen in de literatuur. Het zwijgen is 
eenn van de hoofdthema's in de Westerse cultuurgeschiedenis, en gaat terug op de klassieke 
retoricaa en de mystiek. De 'onzegbaarheid' die in moderne poëzie een belangrijke rol speelt, is 
geworteldd in een religieuze en literaire traditie waarin men tracht uitdrukking te geven aan het 
goddelijkee of het ware, dat zich niet met woorden laat benaderen. 
Ookk het typografisch wit heeft een voorgeschiedenis. Al in de Oudheid waren er de zogenaamde 
'figuratievee gedichten': gedichten die bijvoorbeeld de vorm van een altaar of van een vis 
hadden.. Deze 'plaatjes' van tekst zijn door latere critici nooit erg serieus genomen. Een 
uitzonderingg is John Hollander, die in zijn Vision and Resonance voorbeelden geeft van Griekse 
figuratievee gedichten waarvan hij bepleit dat de vorm juist betekenisvol is: 'the poem is about 
poetry,, about creation and tradition [..] and about its own shape'.3 En over het bekende altaar-
gedichtt van George Herbert zegt hij datje het kan zien als 'a quest for authenticity of form, as 
befittingg textual, rhetorical, and spiritual occasion'.4 Maar over het algemeen is dit soort poëzie, 
tott en met de Calligrammes van Guillaume Apollinaire in de twintigste eeuw, vooral beschouwd 
alss een flauw spelletje. Voor experimenten in de typografie van de roman geldt hetzelfde, en die 
lijkenn inderdaad niet altijd serieus bedoeld. Neem Laurence Sterne, die in The Life and Opinions 
ofof Tristram Shandy, Gentleman op ironische wijze een keur aan typografische hulpmiddelen 
gebruikte.. Zo laste hij een hele zwarte pagina in, of een pagina gevuld met een gemarmerd 
patroon,, als 'the motly emblem of my work'.5 Daarnaast zijn er sinds de achttiende eeuw 
aanzettenn te zien waarbij de vorm van het gedicht op subtielere wijze correspondeert met de 
inhoud.. Over de geschiedenis van het wit gaat de tweede paragraaf van dit hoofdstuk. 
Inn de derde paragraaf behandel ik de dichter die de belangrijkste voorloper is van de moderne 
poëzie:: Stéphane Mallarmé. Het verschil tussen de eerste gedichten waarin het typografisch wit 
wordtt gebruikt, en de poëzie van Mallarmé, is dat de laatste het wit zelf betekenis gaat geven. 
Hett wit van de pagina wordt meer dan een ondersteuning van de inhoud van het gedicht: er 
wordtt iets in uitgedrukt wat in woorden onzegbaar is. Met deze Franse dichter, voor wie de witte 
paginaa zowel angstaanjagend als begerenswaardig was, begint het gebruik van wit in moderne 
poëzie.. De derde paragraaf is dan ook in zijn geheel gewijd aan de poëzie en de poëzieopvatting 
vann Mallarmé. 
Dee eerste helft van dit hoofdstuk vormt zo een voorgeschiedenis van het typografisch wit. Na dat 
deell  over de praktijk en de geschiedenis van het gebruik van het wit in de poëzie, volgt het 
theoretischee deel van dit hoofdstuk. Daarin ga ik ten eerste in op het denken van Maurice 
Blanchot.. Zijn ideeën over literatuur vormen het begin van een nieuwe wijze van literatuur 
benaderen.. Blanchot introduceerde een leeshouding die het mogelijk maakt om ook te lezen wat 
err niet staat. 
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Inn de vijfde paragraaf ga ik in op andere mogelijke benaderingen van de betekenis van het 
typografischh wit. Hoewel poèziebeschouwers zo nu en dan wel hebben gewezen op het belang 
vann de witte plekken in moderne poëzie, of op de betekenis van het wit, is er nog weinig 
systematischh onderzoek naar gedaan. Ik zal trachten de stand van zaken weer te geven. 
Dezee vijf paragrafen monden uit in het slotdeel van dit hoofdstuk, waarin ik de leeswijze 
formuleerr die ik in dit onderzoek zal toepassen. Een onderzoek naar het typografisch wit past 
binnenn een visie op literatuur die sinds de de jaren vijfti g van de vorige eeuw tot stand is gekomen, 
mett name in het werk van Paul Rodenko, Jacques Derrida en, opnieuw, Maurice Blanchot. 
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1.11 De geschiedenis van het zwijgen 

Retorica Retorica 

Lee silence est Ie père du discours, et la fontaine de la raison. 
GUEXAUMEDUVAI R R 

All  sinds de Oudheid is er het besef dat zwijgen een essentieel onderdeel is van het spreken. De 
klassiekee retorica kende voor het weglaten van woorden een speciale stijlfiguur, de aposiopesis 
(letterlijk:: verstomming). Quintillianus onderscheidde drie redenen om deze figuur toe te passen. 
Inn de eerste plaats wanneer de spreker wil laten merken, of wil voorwenden, dat hij door woede 
off  verdriet wordt overmand ('Mais il en est des plaisirs violents ainsi que des peines profondes; 
ilss sont muets', voegde Diderot6 hieraan toe: het kan ook pure vreugde zijn die de redenaar het 
sprekenn onmogelijk maakt). Een tweede mogelijkheid is dat de spreker wil verwijzen naar hetzij 
eenn religieuze zaak hetzij een maatschappelijk taboe, iets wat hij niet in woorden durft aan te 
duiden.. Ten derde kan de redenaar door te zwijgen zijn publiek willen overtuigen van de 
onzegbaarheidd van zijn onderwerp: hij zou het wel willen maar hij kan het niet in woorden 
uitdrukken.. Verderop zal blijken dat deze drie soorten zwijgen - die we respectievelijk 
psychologisch,, tactisch en esthetisch kunnen noemen - ook in latere theorieën over het 
onderwerpp gehandhaafd blijven. 
Vann veel invloed op de literatuur van de zeventiende eeuw was het poëticale tractaat Over het 
verhevene,verhevene, eertijds toegeschreven aan Longinus en daarom wel de 'pseudo-Longinus' genoemd. 
Hett gaat over de vraag hoe de redenaar een verheven stijl kan bereiken. Na de vaststelling dat 
eenn geniale aanleg daarvoor een eerste vereiste is, komt Longinus met een aantal technische 
aanbevelingen.. Ook hij beschouwt het zwijgen als een uitdrukking van verheven stijl, en noemt 
alss voorbeeld Ajax: 'Vandaar dat bij tijden de blote gedachte ook zonder dat zij luid wordt op 
zichzelff  bewondering wekt, alleen door grootheid van karakter, zoals in "Odysseus' Dodenreis" 
hett zwijgen van Aias iets groots is en verhevener dan ieder woord'.7 De stilte van Ajax wordt 
hierr gezienn als een uitdrukking van het verhevene. 
Volgenss Fumaroli bracht Seneca het sublieme eveneens in verband met de stilte. Bij hem maakte 
dee idee van het Schone plaats voor een minder eenvoudig waar te nemen sublieme, dat staat voor 
dee wijsheid van de ziel die haar passies overwint. De lezerr moet zich inspannen om dit sublieme 
waarr te nemen in de tekst. Slechts dan komt hij op het spoor van 'ce "je ne sais quoi" que 
1'écrivainn lui désigne sans pouvoir ni vouloir le signifier'. Dit 'je ne sais quoi' kan woordloos 
zijnn : 'Car 1'état mystique qu'il présent et veut faire présenter n'a plus besoin de discours. Dans 
laa silence, accordée au divin, la grande ame du Sage vit le sublime'.8 

Nett als Longinus brengt Seneca de uitdrukking van het sublieme in verband met de stilte, maar 
ookk met verhevenheid van geest. Het associëren van verheven stilte met waarheid en wijsheid 
blijf tt een aspect van de retorica. Later gebruikten de retorici van de Renaissance de taal van 
Jezuss Christus als voorbeeld: zijn taal is natuurlijk, simpel en eerlijk, gezuiverd van overbodige 
elementen.99 Ook de stilte van de martelaren en heiligen, die welsprekender is dan iedere 
eloquentie,, kon dienen als retorisch voorbeeld, stelt Fumaroli: 'Mais ce silence n'est pas une 
défaitee de Tart oratoire, il n'est pas un argument en faveur des "primitivistes" : il est au contraire 
lee sommet de 1'art, son incarnation suprème. La tacita significatio des héros, des saints, révèle en 
effett que leur presence a elle seule est éloquente, que leur corps habité par le Logos le transsude, 
mêmee sans parole humaine'.10 

Deugdzaamm en nastrevenswaardig, dat is het christelijke beeld van het zwijgen. Als voorbeeld 
dienee het in 1771 verschenen L'art de se taire van Abbé Dinouart met daarin een typologie van 
mogelijkee welsprekende manieren van zwijgen.11 Ook in de negentiende eeuw hing de opvatting 
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vann deugd nog nauw samen met stilte: men kon bijvoorbeeld alleen goede werken verrichten als 
menn daar vervolgens over zweeg.12 

Hett zwijgen blijkt een ethische factor te hebben die ervoor zorgt dat deugd, eerlijkheid en 
reinheidd slechts door zwijgen kunnen worden uitgedrukt. Een voorbeeld uit de literatuur is het 
lijdzamee zwijgen van Cordelia in Shakespeares tragedie King Lear. Als Lear van zijn dochters 
will  horen hoeveel zij van hem houden, weigert Cordelia de lofzangen van haar zusters te 
herhalenn en zij zegt niets: 'I cannot heave my heart into my mouth*. Zij geeft slechts het 
antwoordd dat zij zoveel van hem houdt als een dochter betaamt: de eenvoud van dit antwoord zal 
haarr noodlot blijken, maar is tevens een teken van haar oprechtheid. De retorische overdrijving 
vann haar zusters daarentegen wijst op hun valsheid. 
Behalvee deze ethiek zal ook het idee dat er zaken zijn die zich om psychologische redenen of 
taboess niet laten uitspreken, een rol blijven spelen. Maar voor de moderne literatuur is het 
ongrijpbaree aspect van het 'je ne sais quoi' het belangrijkste. In de beschrijving van dit 
'sublieme'' of 'verhevene', dat zich het beste in het zwijgen laat uitdrukken, nadert de retorica het 
dichtstee wat wij nu als literatuur beschouwen. Het gaat de redenaar niet meer om het bereiken 
vann een praktisch doel bij zijn toehoorders, maar om het oproepen van een innerlijke resonantie, 
tegelijkk esthetisch en spiritueel.13 

Mystiek Mystiek 

Ezz muoz sïn in einer stille und in eine swigenne, da diz wort sol gehoeret werden. Man enmac disem worte mit nihte 
bazz zuo komen denne mit stilheit und mit swïggene. 
MEISTERR ECKHART 

Inn de vierde eeuw raadpleegde Augustinus zowel Plato als de klassieke retorica om het idee van 
dede onzegbaarheid van God uit te werken. In zijn Doctrina Christiana gebruikte hij retorische 
ideeënn in zijn eigen theologie: voor hem hing stijl niet samen met mooie woorden, maar met de 
waarheidd van het betoog. 
Volgenss Augustinus bestaat er een aparte welsprekendheid voor de vertegenwoordigers van de 
goddelijkee inspiratie. Hoe bescheidener die stijl lijkt , hoe meer die al het andere overtreft. In 
navolgingg van de retorica noemt Augustinus dat het sublieme, de 'grand style', en ook voor hem 
hangtt die samen met de kracht van wat er wordt uitgedrukt: 'What especially differentiates the 
grandd style from the mixed style is that it is not so much embellished with verbal ornament as 
inflamedd by heartfelt emotion. [..] It is borne along by its own momentum, and derives its beauty 
off  expression, if indeed this emerges, from the power of the subject-matter, and not the pursuit of 
elegance'' (Augustinus 1997: 129). Meer dan om een ethische waarheid gaat het Augustinus dus 
omm een emotionele oprechtheid bij de auteur. 
Dee welsprekendheid die streeft naar eenvoud en stilte weerspiegelt de geestelijke ontwikkeling 
zoalss Augustinus die opvatte. Geestelijke ontwikkeling kon worden voorgesteld als een 
bewegingg van spraak naar stilte, van uiterlijke schijn naar innerlijke waarachtigheid. Bovendien 
iss de stilte van belang om de woorden van God te kunnen horen en begrijpen. In de Confessiones 
11.66 gaat Augustinus in op de vraag wat voor woorden God gebruikte om hemel en aarde te 
scheppen.. Omdat er toen nog geen 'lichamelijk wezen' en geen 'tijdsgewijze beweging' bestond 
enn dus ook geen 'voorbijgaande woorden', ging het om het 'eeuwige woord'. Het is dat 'in 
stilzwijgenn gesproken woord' waarop het innerlijk oor gespitst moet zijn, meent Augustinus: 'het 
woordd dat eeuwig gezegd wordt en waardoor alle dingen in de eeuwigheid gezegd worden. Want 
daarr komt geen einde aan wat gezegd werd, waarna dan iets anders gezegd wordt, zodat aldus 
alless gezegd kan worden; neen, alles wordt tegelijk en in de eeuwigheid gezegd. Was dat niet zo, 
dann was er al tijd en verandering, en dan was er geen echte eeuwigheid, geen echte 
onsterfelijkheid'.14 4 
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Ditt onderscheid tussen twee soorten taal - een tijdelijke, alledaagse versus het zwijgende 
'eeuwigee woord' van de goddelijke waarheid - heeft later veel invloed gehad op de mystici en 
hunn visie op taal. Ook doet Augustinus' onderscheid sterk denken aan wat moderne dichters en 
filosofenn vanaf de negentiende eeuw zullen formuleren. 
Nett als we bij de moderne dichters zullen zien, had Augustinus het over de kloof tussen de 
woordenn en de dingen. J.A. Mazzeo, die een artikel schreef over Augustinus' 'Rhethoric of 
Silence',, stelt dat de dingen zélf voor Augustinus een soort stille taal kunnen vormen en dus de 
ultiemee waarheid kunnen uitdrukken. Door God kunnen dingen een teken worden. De hele 
scheppingg bestaat uit symbolen van het goddelijke: 'a sublime poem whose words are things, 
whosee silent voice is the voice of its creator'.15 

Augustinuss heeft het, sprekend over een tekst van de apostel Paulus, over 'een soort 
welsprekendheidd die niet met woorden maar met dingen werkt'.16 Vooral in boek rv van de 
DoctrinaDoctrina Christiana spreekt Augustinus over een eloquentie waar de woorden vervangen zijn 
doorr dingen en wijsheid zelf. 'Thus true rhetoric culminates in silence, in which the mind is in 
immediatee contrast with reality', concludeert Mazzeo.17 

Alss ik het goed heb begrepen, ziet Augustinus een gang naar de waarheid in drie etappes. Ten 
eerstee moet de beweging van het denken dóór de woorden naar de dingen zelf gaan. Daarna 
voertt de beweging van de tijdelijke, tastbare dingen naar de eeuwige dingen. Op die manier leidt 
dee beweging via de woorden ten slotte naar de waarheid, de Logos. Dat is de pure gedachte die 
niett in woorden uit te drukken valt. Het is een taaltheorie die trekken heeft van de stelling die De 
Saussuree later zou ontwikkelen. Boven de 'gevallen' wereld van de taal staat een puur en hoger 
begrip.. De Logos moet zonder taallichaam blijven.18 

Volgenss Augustinus kunnen we het daarom slechts hebben over de onuitspreekbaarheid van 
God.. En zelfs dat niet, want dan zeggen we toch nog iets. 'There is a kind of conflict between 
wordss here: if what cannot be spoken is unspeakable, then it is not unspeakable, because it can 
actuallyy be said to be unspeakable'.19 Het is deze paradox die, vijftien eeuwen later, door 
Mallarméé ten volle zal worden uitgewerkt in een niet-religieuze context. 
Dee tegenstelling tussen tijdelijke en 'eeuwige' dingen is Platoons, net als de idee van een 
'waarheid'' die bereikt moest worden, en de overtuiging dat deze waarheid onzegbaar was. Plato 
ontkendee niet het bestaan van het Hogere (het 'Ene'), noch dacht hij dat het wezen daarvan 
verborgenn moest blijven. Hij betwijfelde wel of er iets verstandigs over te zeggen viel: daarom 
verboodd hij in zijn Staat zelfs verhalen over de Goden. De onmiddellijke ervaringen van het Ene 
onttrekkenn zich aan taal. 
Christelijkee theologen, zoals de zesde-eeuwse mysticus Pseudo-Dionysius, lazen Plato's verhaal 
vann de grot als allegorie van het opstijgen naar God. Zoals in Plato's parabel gewone mensen 
niett recht naar de zon kunnen kijken, zo kunnen de mensen in Exodus niet naar God kijken op de 
Sinaïï zonder vernietigd te worden.20 

Inn de opvatting van Pseudo-Dionysius was het toch mogelijk om de stilte van het goddelijke te 
bereiken,, namelijk door iedere bewering over God weer te ontkennen. Dat is de basis van de 
negatievee of 'apophatische' theologie. 
Hett oneindige proces van ontkenningen is als eerste te vinden bij deze Pseudo-Dionysius. Zo 
hooptt hij te kunnen spreken over de onmogelijkheid God te benoemen. De negatieve definities 
moetenn wijzen naar een plaats buiten de taal waar de waarheid verborgen ligt. Het duidelijkste 
voorbeeldd van de reeks ontkenningen van Pseudo-Dionysius is de volgende uit het vijfde 
hoofdstukk van The Mystical Theology. 'Nor is It personal essence, or eternity, or time, nor can It 
bee grasped by the understanding, nor is It kingship or wisdom: nor is It one, nor is It unity, nor is 
Itt Godhead or Goodness, nor is It a Spirit, as we understand the term, since It is not Sonship or 
Fatherhood:: nor is It any other thing such as we or any other being can have knowledge of; nor 
doess it belong to the category of non-existence, or to that of existence; nor do existent beings 
knoww It as It actually is, nor does It know them as they actually are: nor can the reason attain to It 
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too name It or to know It; nor is It darkness, nor is It light, or error, or truth; nor can any 
affirmationn or negation apply to It'.21 

Dezee negatieve theologie beïnvloedde mystici uit de dertiende eeuw zoals Meister Eckhart en 
Hadewych.. Geheel in overeenstemming met de letterlijke betekenis van het woord 'mystiek', 
namelijkk 'de ogen of lippen sluiten', is voor hen het zwijgen de grond van de taal en van het zijn. 
ZowelZowel bij Hadewych als bij Eckhart22 en latere mystici heeft het probleem van de taal twee 
aspecten,, betoogt Paul Mommaers in zijn artikelen over de taal van de mystiek. Ten eerste is er 
dede vraag 'Brengen woorden en zinnen een mens nader tot de Ander?' en ten tweede 'In hoeverre 
kann de ervaring van het één zijn met die Ander in onze taal uitgedrukt worden'?23 

Overr het eerste lijk t Hadewych in eerste instantie negatief. Tussen wat God is en wat de mens 
vann Hem kan zeggen, gaapt een kloof. In de Brieven schrijft Hadewych: 'al wat de mens in zijn 
gedachtenn komt van God en al wat hij ervan kan verstaan en in enig beeld voorstellen, dat alles is 
Godd niet'. Dit komt omdat onze beelden van God (net als tekens) slechts bemiddelaars zijn, die 
'steedss tussen onszelf en de werkelijkheid schuiven die zij nabij moeten brengen'. Een tweede 
redenn is dat de beelden deel van onszelf zijn. Dat wat buiten ons is, kunnen we alleen vatten als 
wee het be-grijpen; het in onze greep past - het Andere komt dus nooit in onze taal.24 

Maarr tegelijk kent Hadewych aan de taal een belangrijke rol toe bij het stimuleren van de liefde, 
dee 'minne' die tot God voert: 'gij moet gaarne over God spreken. Het is een teken van minne, dat 
dede naam van de Geliefde zoet is... het is overzoet over de Geliefde te spreken en het wekt 
uitermatee zeer de minne en het bevordert de werken'. 
Dee tweede vraag was of de ervaring van het één zijn met de Ander, de unio mystica, in taal valt 
uitt te drukken. Hadewych benadrukt haar onvermogen om de eenheid met het goddelijke uit te 
drukken,, in deze passage uit Brief XVU: 'Immers, hemelse taal kan de aarde niet verstaan; want 
voorr alles wat van de aarde is kan men taal en Diets genoeg vinden, maar voor deze dingen weet 
ikk geen Diets meer en geen taal. Al weet ik alles uit te drukken voor zo ver het een mens maar 
mogelijkk is, voor al wat ik hier gezegd heb is eigenlijk geen Diets te vinden: daar bestaat naar 
mijnn weten geen Diets voor'.25 

Dee ervaring van de unio mystica is dus niet onmogelijk. Er komen weliswaar geen woorden aan 
tee pas, maar omdat er geen onderscheid meer is tussen God en het zelf, is er sprake van een 
direct,, onbemiddeld 'kennen' van God. De duisternis van dit kennen is een gevolg van de 
omstandigheidd datje, eenmaal verenigd met het Andere, niet meer kan zien, denken en zeggen. 
Mommaerss legt uit dat het dan ook niet meer gaat om een ervaring, maar om een wezenlijk 
ondergaan,, het geraakt worden door het Andere. Hadewych is niet sprakeloos omdat die ervaring 
zoo mooi is, maar omdat het Andere in haar zo werkelijk is.26 

Eveneenss in schijnbare tegenstelling met hun standpunt dat de unio mystica buiten de taal 
plaatsvindt,, zijn de voortdurende pogingen van de mystici om hun ervaringen te beschrijven. 
Sterkerr nog, de mystieke ervaring is afhankelijk van taal. In zijn artikel 'Mystical speech and 
mysticall  meaning' wijst Steven Katz erop dat mystieke teksten een beschrijving achteraf van de 
ervaringg zijn, maar dat de mystieke ervaring tegelijk ook wordt gevormd door de structuur van 
taal:: 'the experiences themselves are inescapably shaped by prior linguistic influences such that 
thee lived experience conforms to a preëxistent pattern that has been learned, then intended, and 
thenn actualized in the experiential reality of the mystic'.27 Het is onder invloed van mystieke taal 
datt het bewustzijn openstaat voor de transcendente ervaring. 
Katzz wil laten zien dat ondanks de herhaalde uitspraken over de onzegbaarheid van de waarheid, 
mysticii  veel meer van de door hen ontdekte waarheid door taal onthullen dan ze zelfdenken. Zij 
ontplooien,, kortom, een tweeslachtige houding jegens de taal. Enerzijds hebben ze de taal nodig 
omm hun mystieke ervaring van de goddelijke waarheid mee uit te drukken, anderzijds is het 
strevenn slechts naar stilte. 
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Hett is die ambivalente taaiopvatting, meer dan alleen het 'zwijgen', waar de moderne poëzie op 
terugg lijk t te grijpen. Ook het betekenisvolle gebruik van het typografisch wit in de poëzie kent 
dezee ambiguïteit. Zonder de taal, de zwarte letters die erom heen staan, kan het wit niets 
betekenen.. Het is bij de gratie van de taal dat de afwezigheid van taal iets kan 'zeggen'. 

DeDe taal in de joodse mystiek 

Aberr in Wahrheit sind nicht die schwarzen Lettern allein, sondern auch die weiBen Lücken Zeichen der Lehre, nur 
daBB wir sie nicht wie jene zu lesen vermogen. 
MARTI NN BUBER 

Jorgee Luis Borges schreef een verhaal over de Aleph, een letter die van groot belang is in de 
joodsee mystiek. Bij Borges is die letter een tastbaar ding geworden: een mysterieuze plek onder 
dee keldertrap in het huis van een kennis. Als de hoofdpersoon van Borges' verhaal, zelf een 
schrijver,, zich laat overhalen om naar de Aleph te komen kijken, blijkt hij alles te zien. De Aleph 
iss 'een van de punten van de ruimte waarin alle punten samenkomen'. De ervaring blijkt niet in 
woordenn uit te drukken: 'Ik kom nu aan de onuitsprekelijke kern van mijn verhaal; hier begint 
mijnn wanhoop als schrijver'. 'Het centrale probleem is onoplosbaar: de opsomming, al is die 
gedeeltelijk,, van een oneindig geheel [...] Wat mijn ogen zagen was gelijktijdig, wat ik op 
schriftt zal stellen, opeenvolgend, omdat taal dat is'. Over de naam van de Aleph zegt de ikfiguur 
inn een postscriptum: 'Het gebruik ervan in het kader van dit verhaal lijk t niet toevallig. Voor de 
Kabbalaa betekent die letter de En Soph, de onbeperkte, zuivere godheid [..]'.28 

Ookk Gerschom Scholem vertelt in zijn hoofdwerk Zur Kabbalah und ihrer Symbolik over de 
Aleph.. Die is als een lege klank die voorafgaat aan woorden die met een klinker beginnen: de 
'laryngalee Stimmeinsatz'. Toen God de tien geboden aan het volk Israels wilde geven, hoorde 
hett volk alleen die aanhef. Alleen Mozes verstond de rest van Gods woorden. 'Das Aleph zu 
horenn ist eigentlich so gut wie nichts, es stellt den Übergang zu aller vemehmbaren Sprache dar'. 
Hett is dus een 'tussenklank' die de stilte en het spreken van elkaar scheidt: de goddelijke 
openbaringg speelde zich niet afin taal die voor mensen verstaanbaar was.29 

Scholemm definieert de Kabbala als de joodse mystiek: dat wil zeggen de mystiek die zich baseert 
opp het joodse geloof.30 Hij gaat in op de rol van de taal in de Kabbala, en wijst op de 
overeenkomstenn tussen kabbalistische uitspraken over de Thora, islamitische over de Koran en 
christelijk-mystiekee over de Bijbel. Vooral de joodse mystiek kent volgens Scholem een centrale 
plaatss toe aan de vraag naar de aard van de goddelijke openbaring in heilige teksten. 
Diee openbaring kan in de exegese drie vormen aannemen. De Thora als naam van God, de Thora 
alss een organisme en ten slotte de oneindige betekenis van het goddelijke woord. Het gaat mij 
voorall  om de eerste twee van deze opvattingen. Die behelzen namelijk de materialistische 
taaiopvattingg van de joodse mystici, waarbij de letters zelfde bouwstenen van de creatie zijn. Die 
opvattingg heeft een belangrijke invloed gehad op de moderne poëzie, en met name op de manier 
waaropp moderne dichters hun letters in het wit onderbrengen. Anja de Feijter liet in haar 
dissertatiee uit 1994 bijvoorbeeld zien welke rol de joodse mystiek speelt in de poëtica van 
Lucebert. . 
Hett wezenlijke deel van de kabbalistische leer is gebaseerd op de tien fasen van de 'Sefiroth', 
oftewell  de goddelijke openbaring, die niet toegankelijk is voor de menselijke waarneming. Er is 
duss een onpersoonlijk fundament, een 'verborgen oorzaak'. Voorzover God zich wel openbaart, 
doett hij dat door de bemiddeling van zijn scheppende kracht. Het scheppingsproces gaat van 
tredee naar trede en weerspiegelt zich ook in de wereld buiten God en in de natuur. 
Daaromm heeft de wereld voor de Kabbala een symbolisch karakter. Onder het zichtbare aspect 
vann alles verschuilt zich een verborgen aspect, omdat deze wereld een afspiegeling is van de 
verborgenn God, van een hogere wereld. 
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Watt de Thora meedeelt, is ook dat uiterlijke aspect. De verborgen bron daarvan is God, En-sof. 
'hett oneindige'. Zo ontstaat een parallel tussen de twee symbolen van de Kabbala: het 
verborgenee en het uiterlijke - de goddelijke naam en de letters waaruit die naam is opgebouwd. 
Datt is het eerste principe dat Scholem noemde: de Thora als de naam van God. 'Die geheime 
Weltt der Gottheit ist eine Welt der Sprache, eine Welt göttlicher Namen, die sich nach ihrem 
eigeneneigenen Gesetz auseinander entfalten. Die Elemente der göttlichen Sprache erscheinen als die 
Buchstabenn der Heiligen Schrift'.31 

Dee Thora kon de naam van God zijn, aangezien men er van uitging dat de tekst van de Thora 
eerstt helemaal aan elkaar geschreven was, zodat je hem kon lezen als een rij  namen, en dat pas 
bijj  het scheiden van de woorden de geschiedenis en de geboden te lezen zijn. Tegelijk bleef het 
eenn 'Folge von Namen'. Dat verklaart waarom de studie van de Thora zich richt op losse letters 
enn waarom een Thorarol onbruikbaar wordt als er een letter te veel of te weinig geschreven 
wordt. . 
Dee Thora beeldt als geheel de ene naam van God uit, maar niet in de gewone, sociale betekenis 
vann een naam. God heeft zijn transcendente Zijn in de Thora tot uitdrukking gebracht, in ieder 
gevall  dat deel van zijn Zijn dat door de schepping kan worden geopenbaard. Vanuit die 
grondvoorstellingg van de Thora als naam van God, zien de kabbalisten de Thora niet als iets los 
vann God, iets gemaakts, maar meer als iets dat het geheime leven van God representeert, dat zij 
trachtenn te beschrijven. Omdat God zich erin tot uitdrukking brengt, is de Thora een absoluut 
gegevenn dat alle menselijke duiding voorafgaat.33 Dat noemt men de oer-Thora, en die wordt 
gelijkgesteldd met de goddelijke wijsheid, de tweede goddelijke manifestatie die uit het verborgen 
'niets'' voortkomt. 
Dezee opvattingen werden overgenomen in het christelijke denken, zodat Jezus daar 'Logos' 
werd:: het vlees geworden woord van God. Het belangrijke verschil is dat in de joodse traditie het 
woordd geen persoon wordt, maar tekst blijft : de tekst is het goddelijk scheppend instrument.34 

Hett tweede principe van de kabbalistische leer dat Scholem noemde, was de Thora als 
organisme.. Dat volgt uit het feit dat de Thora uit heilige namen geweven is.35 De Feijter noemt 
ditt tweede kenmerk van de Kabbala het belangrijkste: 'Elke configuratie van letters erin, of die 
inn de gewone taal nu wel of niet zinvol is, symboliseert een aspect van Gods scheppende 
kracht'.. Zij beschrijft de Sefer Jetsira, waarin de taalmagie van de kabbala wordt uiteengezet. 
All  wat bestaat, kwam tot stand dankzij de 22 letters die God geschapen heeft, vooral in de 
combinatiee van letters in paren van twee. Er is sprake van een magie, gebaseerd op de creatieve 
krachtt van letters en woorden: de letters zijn het creatieve element van de schepping. 
WanneerWanneer God de letters schept, neemt hij de gedaante van een tekenaar of steenhouwer aan, die 
dee letters houwt uit lucht, zo staat er in de Sefer Jetsira: 'Er schuf aus Leere etwas und machte 
dass Nichtsein zu einem Seienden; und erhieb grosse Saulen aus unabfassbare Luft'(Geciteerd uit 
Dee Feijter 1994: 78). 
Loss van de betekenis van de woorden hebben de letters zelf in hun materialiteit betekenis als 
scheppingsinstrumentt van God. Vandaar dat de joodse exegese ook aandacht besteedt aan de 
totalee tekst: de klank, en ook de vorm van de letters. 
Nett als alle mystici klagen de joodse mystici over de tekortschietende taal, maar voor hen is taal 
ookk 'van eminente mystieke waarde'. 'De mystieke analyse van taal legt de geheimen van 
schepperr en schepping bloot. Taal bereikt God, omdat zij komt van God'.37 Alles wat leeft, is 
eenn uitdrukking van Gods taal. Shira Wolosky concludeert in haar boek over Language 
MysticismMysticism hieruit dat de daad van de schepping in dit systeem een schrijfproces is, 'and the 
createdd world an inscription'.38 

Dee kabbalistiek gaat ervan uit dat de Thora ooit met zwart vuur op wit vuur geschreven is. Het 
zwartee vuur is het mondelinge commentaar op de Thora, waardoor het witte vuur leesbaar wordt. 
Scholemm stelt dat de kabbalisten er van uitgaan 'da6 das weiBe Feuer die schriftliche Tora ist, in 
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derr die Form der Buchstaben noch nicht hervortritt, sondern solche Form der Konsonanten oder 
Vokalpunktee erst duren die Kraft des schwarzen Feuers erhalt, welches die mündliche Tora ist. 
Diess schwarze Feuer ist wie die Tinte auf dem Pergament'. Dat wat wij de schriftelijke Thora 
noemen,, is al door de mondelinge heengegaan, 'ist nicht mehr im weiBen Licht verborgene 
Form,, sondern aus dem schwarzen Licht, das determiniert und begrenzt [..] vorgetreten'. Wat we 
aann de Thora waarnemen, zijn dus al duidingen, 'nahere Bestimmungen des Verborgenen'. 'Die 
mystischee WeiBe der Buchstaben auf dem Pergament der Rolle ist die schriftliche Tora, aber 
nichtt die Schwarze der von der Tinte umrissenen Schrift!' In het mystieke organisme van de 
Thoraa smelten die tweee samen (Scholem 1973: 71-72). 

HetHet zwijgen in de joodse mystiek 

Dee Kabbala heeft een positieve houding jegens taal als Gods eigen instrument. In de joodse 
mystiekk blijf t het goddelijke buiten de taal, maar deze onzegbaarheid is alleen een teken dat het 
goddelijkee het Andere is. Onzegbaarheid is niet iets wat overwonnen moet worden: het is geen 
falen.. Zowel de taal als de stilte heeft in de joodse mystiek dus een compleet andere betekenis 
dann in de christelijke. 'Silence no longer represents participation in an impassible, immutable 
worldd from which language is excluded and seen as a loss of spirituality, inwardness, truth, and 
being'' (Wolosky 1995: 222). Het gaat hier niet om taalscepsis: de taal is juist het instrument voor 
hett uitdrukken van de religieuze verhoudingen. 
Tochh speelt ook in de joodse mystiek de stilte een belangrijke rol. Zij wordt een symbool voor de 
afstandd die ons altijd scheidt van het goddelijke. Overbrugging van die afstand is niet het doel: de 
joodsee mystici streven niet naar de christelijke unio mystica. God is weliswaar onzegbaar, maar 
zijj  hebben niet het streven hem te benoemen. Een onzegbare God blijf t het centrum, en tegelijk is 
hijj  het referentiepunt voor alle religieuze activiteit: gesitueerd binnen beschrijving, tekst en taal. 
Hett streven is niet naar een transcendentie richting het eeuwige, maar naar een wederkerigheid 
tussenn het goddelijke en het aardse. De joodse God heeft meer dan de christelijke te maken met 
temporelee en wereldse gebeurtenissen. 
Mett name in het chassidisme kreeg het idee van de 'inwonende aanwezigheid' Gods in de 
wereldd een 'nieuwe, intiem-practische inhoud', zo stelt de joodse theoloog Martin Buber in zijn 
ChassidischeChassidische vertellingen?9 Het chassidisme wordt door De Feijter omschreven als een soort in 
ethiekk omgezette Kabbala, waar de nadruk ligt op de psychologie. De diverse stadia van de 
goddelijkee wereld correspondeerden met een zekere zielstoestand, dus 'door af te dalen in de 
dieptenn van het eigen ik wandelt de mens door alle dimensies van de wereld'.40 

Inn Bubers omschrijving van het chassidisme speelt het zwijgen een grote rol, en dan gaat het 
inderdaadd om een 'psychologisch zwijgen' - bijvoorbeeld in een schreeuw zonder geluid. Zo 
verteltt hij over het zwijgen van de tsaddik Mendel van Worki: 'Het principe van dit zwijgen is 
geenn negatief principe, het is niet alleen maar de afwezigheid van woorden, het is volstrekt 
positieff  en heeft ook een zodanig effect. Mendels zwijgen is een schaal, die gevuld is met een 
onzichtbaree essence en wie bij hem is, ademt die in [..]. Zwijgen [is] zijn bijzondere soort 
vroomheid,, chassidut. Maar dat niet alleen. Als hij zichzelf uit over het zwijgen, ook al is het dan 
niett over dat van hemzelf (wat hij nooit op directe wijze doet), dan bedoelt hij daarmee niet een 
geluidlooss gebed, maar een geluidloos wenen of een "geluidloze schreeuw'".41 Bovendien kan 
hett zwijgen zelfs een geluidloos gesprek zijn: 'Eens kwamen rabbi Mendel, de zoon van de 
tsaddikk van Worki, en rabbi Eleasar, de kleinzoon van de maggid van Kosnitz, voor de eerste 
keerr bijeen. Ze gingen zonder makkers in een kamer, zetten zich tegenover elkaar en zwegen een 
uurr lang. Dan lieten ze de andere binnen. "Nu zijn we klaar", zei rabbi Mendel'.42 
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Diesess Stummsein ist meine Verdammnis. 
GEORGG BÜCHNER 

Err zijn veel verschillende antwoorden op de vraag wanneer de twijfel aan de mogelijkheden van 
dede taal in de westerse literatuur precies begon. Sommigen zien het begin van de crisis in het werk 
vann de Duitse romantici en Friedrich Hölderlin. Anderen noemen Arthur Rimbaud als eerste, en 
interpreterenn zijn afscheid van de poëzie op twintigjarige leeftijd als de sterkst mogelijke 
uitdrukkingg van wantrouwen tegen de taal. Ook kan je wijzen op de latere Franse symbolisten, 
enn met name Mallarmé. 
Hett verst terug gaat George Steiner in zijn bundel Language and Silence. In het essay 'The 
retreatt from the word' laat Steiner het wantrouwen tegen de taal beginnen in de zeventiende 
eeuw.. Geloofden de mensen tot die tijd nog 'that words could bring the mind into accord with 
reality',, Descartes en Spinoza brachten daar verandering in. De fundamentele breuk in de 
westersee cultuurgeschiedenis die dan optreedt, omschrijft Steiner later als 'contractbreuk'. De 
opkomst,, omstreeks diezelfde tijd, van een wiskundig notatiesysteem ziet Steiner als een teken 
datt het geloof in de gewone taal als middel om de waarheid uit te drukken, ten einde was. Met 
eenn verwijzing naar de laatste woorden die Hamlet uitspreekt ('The rest is silence') schrijft 
Steiner:: 'Language can only deal meaningfully with a special, restricted segment of reality. The 
rest,, and it is presumably the much larger part, is silence'.43 

Inn een volgend essay, 'Silence and the Poet', werkt Steiner een paar van zijn ideeën verder uit. 
Nett als andere onderzoekers op dit gebied - Niebylski, Nibbrig, Wolosky, Lorenz, Piltz, Kane -
plaatstt hij het wantrouwen tegen de taal in het verlengde van het besef bij de mystieke auteurs 
datt zij de grenzen van de menselijke taal bereikt hadden: 'What lies beyond man's word is 
eloquentt of God. That is the joyously defeated recognition expressed in the poems of St. John of 
thee Cross and of the mystic tradition'.44 Het besef dat het menselijk woord nooit kan raken aan 
dee Logos die het woord van God is, leidt uiteindelijk tot het zwijgen bij een dichter als Hölderlin, 
zoo stelt Steiner. Hij wijst op de historische antecedenten in Tao, gnosis en neoplatonisme van die' 
onzegbaarheidstopos.. Ook Octavio Paz noemde de overeenkomsten tussen de Tao en de 
modernee poëzie: het probleem in de Tao is dat het absolute niet uitgedrukt kan worden: 'een 
moeilijkheidd die niet veel verschilt van datgene waarvan de scheppers van de symbolistische 
logicaa wakker liggen' (1984: 110). 
Doorr te verwijzen naar De goddelijke komedie, waarin Dante vertelt over de moeite die hij heeft 
omm zijn transcendente ervaring in woorden om te zetten, suggereert Steiner dat het begin van de 
taaicrisiss nog vroeger zou kunnen worden gesitueerd. Maar het daadwerkelijke zwijgen in de 
poëziee is volgens Steiner een relatief jong verschijnsel: 'It occurs, as an experience obviously 
singularr but formidable in general implication, in two of the principal masters, shapers, heraldic 
presencess if you will of the modern spirit: in Hölderlin and Rimbaud. [..] The void places in 
Hölderlinss poems, particularly in the late fragments, seem indispensable to the completion of the 
poeticc act'. 

Zoalss ik in de Inleiding al constateerde, gaat Hugo Friedrich ervan uit dat moderne poëzie 
teruggrijptt op de literatuur van de achttiende eeuw: Rousseau, Diderot en Novalis. Ook Isaiah 
Berlinn noemde in een serie lezingen over de oorsprong van de romantiek deze auteurs als 
voorvaderss van een wending in het westerse denken. In de lezingen, later gebundeld als The 
RootsRoots of Romanticism, beschrijft Berlin net als Steiner de fundamentele verandering in het 
westersee denken en de invloed daarvan op de literatuur en de taal.46 Die verandering gaat 
volgenss Berlin terug op de laat-achttiende-eeuwse Duitse denkers die doorgaans de 'idealisten' 
genoemdd worden. 



Nadatt Berlin de ideeën van Hamann, een voorvader van de Duitse romantiek, kort heeft 
geschetstt gaat hij in op Herder en Kant, de 'echte vaders' van de romantiek. Johann Gottfried 
Herderr formuleerde als eerste het idee dat kunst de uitdrukking is van menselijk handelen. Een 
kunstwerkk hoeft geen schoonheid op zich te hebben, maar de mens spreekt tot ons door zijn 
kunstwerk,, dat we niet los kunnen zien van zijn maker. Een tweede opvatting van Herder die van 
belangg is geweest voor de romantiek, is het idee dat een mens ergens bij hoort, geworteld is in 
eenn cultuur en vooral in een gemeenschappelijke taal. Daaruit volgt dat iedere cultuur zijn eigen 
idealenn heeft, en zo vervalt het verlichtingsideaal dat een universele waarde had. 
Ookk Immanuel Kant werd ingelijfd als voorvader van de romantiek, hoewel hij zich daartegen 
verzette,, en de romantiek 'ziek*  noemde in tegenstelling tot het 'gezonde' classicisme. Uit zijn 
opvattingg dat de mens niet gedetermineerd is maar een vrije wil heeft, volgt ook dat de mens zelf 
dee waarden kiest waarbij hij leeft, en dat die niet vastliggen in de goddelijke wil of de natuur. 
Dee omwenteling in de achttiende eeuw was zo radicaal, doordat het pleidooi voor het loslaten 
vann vaste structuren en principes samenviel met Kants opvatting van de vrije wil. Ook de kunst 
konn niet meer binnen een rationele structuur opereren. Zo ontstond het esthetisch ideaal van 
vormeloosheid. . 
Mett dat loslaten van de classicistische vorm en de opkomst van de vrije vorm, ontstaat de 
mogelijkheidd om het typografisch wit betekenis te geven. Jean-Fran?ois Lyotard meent zelfs dat 
hett denken van Kant over vormeloosheid de basis van alle moderne kunst is. Volgens Kant 
ontstaatt het sublieme of verhevene wanneer we worden geconfronteerd met iets wat niet 
voorgesteldd of uitgedrukt kan worden. Die situatie is het gevolg van de heterogeniteit van twee 
menselijkee vermogens: het verstand en de rede. De rede beslaat het denkbare (het ideële), en het 
verstandd het kenbare (het reële). De verbeeldingskracht heeft geen probleem met het laatste; richt 
zijj  zich op het kenbare, dan ontstaat het schone. Maar de verbeeldingskracht kan het denkbare, 
hett ideële niet uitdrukken. De mens kan dus meer denken dan wat hij zich met zijn 
verbeeldingskrachtt kan voorstellen. 
Wanneerr de rede toch van de verbeelding eist dat ze een van haar ideeën presenteert, gaan wij in 
dee richting van het verhevene. Daarom, zo benadrukt Erik Spinoy, bestaan er ook geen verheven 
objectenn maar alleen verheven gevoelens: het verheven gevoel kan alleen zijn aanleiding vinden 
inn een object.47 Het verheven gevoel ontstaat 'uit de poging om het onpresenteerbare 
(onbepaalde,, onbegrensde, absolute) toch te presenteren - om datgene wat per definitie geen 
vormm kan hebben, toch in tijd en ruimte voor te stellen'. Als de natuur aanleiding geeft tot een 
verhevenn gevoel, is dat ook vaak in een staat van chaos of verwoesting: 'Het verhevene lijk t als 
hett ware enkel te kunnen ontstaan op de puinen van het schone*.48 

Hett belangrijkste kenmerk van de ervaring van het sublieme is dat het zowel gevoelens van lust 
alss van onlust oproept. Waarom geeft dit onvermogen nu ook lustgevoelens? Daarvoor zijn twee 
redenen.. In de eerste plaats is er de aangename ervaring van de verbeelding die aan het werk 
wordtt gezet, in de tweede plaats is de inadequaatheid van de beelden een negatieve uitdrukking 
vann de kracht van het idee. Met andere woorden: het onvermogen van de kunstenaar doet hem de 
grootsheidd beseffen van het Absolute dat hij niet kan uitdrukken. 
Wordtt de opvatting van het verhevene bij Kant nog niet gekoppeld aan de kunst maar aan de 
natuurr en aan mathematische grootheden, Lyotard ontwikkelt wel een 'verheven esthetica'. Het 
subliemee is volgens Lyotard de basis van de moderne kunst, en met name van de avant-garde : 
'Jee pense en particulier que c'est dans 1'esthétique du sublime que 1'art moderne (y compris la 
littérature)) trouve son ressort, et la logique des avant-gardes ses axiomes'.49 

Dee moderne kunst legt niet meer de nadruk op het Schone (het verbeelden van het kenbare, dat 
inmiddelss tot het domein van de kitsch behoort), maar op het 'andere', het onpresenteerbare. 
Zoalss Spinoy het zegt: 'Het verheven gevoel ontstaat volgens Kant uit de onmogelijke en 
daardoorr bijzondere paradoxale opdracht van de rede aan de verbeeldingskracht om van het 
absolute,, dat per definitie niet voorgesteld kan worden, toch een voorstelling te produceren. De 
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"taak""  van de moderne kunst is al even paradoxaal: getuigen van het "andere", dat niet in 
vormenn kan worden gepresenteerd, "par les moyens de presentations artistiques et littéraires, qui 
sontt toujours soumises a des formes".'50 

ïnn Das Heilige uit 1917 wijst Rudolf Otto erop dat het 'Ganz Andere' in de mystiek wordt 
aangeduidd als het Niets. Dat duidt op het tegenovergestelde van alles wat is en wat kan worden 
gedacht.. Otto noemt vier uitdrukkingsmiddelen voor het heilige, waarvan in de kunst 'het 
verhevene'' het meest geëigende is. Hij wijst dan op de bouwkunst, waar het begon met het 
oprichtenn van enorme stenen. Maar het verhevene is indirect: als enige directe 
uitdrukkingsmiddelenn in de westerse kunst noemt hij het donker en het zwijgen.51 In de kunst 
vann het oosten is dat veeleer 'das Leere und das weite Leere'. De grote leegte kan dan het 
verhevenee zijn, zoals de lege voorhoven in de Chinese bouwkunst en de leegtes in de Chinese 
schilderkunst.. 'Wie das Dunkel und das Schweigen so ist diese Leere eine Negation, aber eine 
solchee die alles "Dieses und Hier" wegschafft, damit das "Ganz Andere" Akt werde'.52 Hiermee 
legtt Otto een cruciaal verband tussen de leegte in de literatuur als het 'verhevene' en als 
uitdrukkingg van het 'Andere'. 

Naa Kant wezen de dichters van de romantiek op het feit dat er iets 'onzegbaars' was, een 
duistere,, immateriële 'onderstroom', die schuilging in de werkelijkheid maar ook in het subject. 
Novaliss noemde dat het zoeken naar de 'blauwe bloem'. Friedrich Schlegel wees er op dat deze 
onderstroomm zich per definitie onttrekt aan vorm: 'Can the sacred be seized? No, it cannot be 
seizedd because the mere imposition of form deforms it'.53 

Dee romantische theorie van Schlegel en Novalis komt erop neer dat de poëzie altijd onderweg is. 
Friedrichh Schlegel schreef in de Athenaum-Fragmente dat de essentie van poëzie is dat zij altijd 
inn een staat van worden verkeert: 'Die romantische Dichtart ist noch im Werden; ja das ist ihr 
eigentlichess Wesen, daB sie ewig nur werden, nie vollendet sein kann'.54 Poëzie is in deze theorie 
altijdd op weg naar een synthese, naar een verborgen eenheid, waar alle elementen samen naar toe 
werken.. Om die synthese te bereiken moeten vorm en inhoud van het gedicht compleet 
samenvallen.. Die eenheid van vorm en inhoud bleef een van de poëticale eisen, ook in de 
modernee poëzie.55 Straks zal blijken dat dit idee eveneens vaak ten grondslag ligt aan een 
betekenisvoll  gebruik van het typografisch wit. 
Eenn tweede aspect van de romantische theorie dat aan de basis ligt van de moderne 
poëzieopvatting,, is Schlegels opvatting van een transcendente poëzie die zichzelf tot onderwerp 
heeft.. In de hoofdstukken hierna zal blijken dat het typografisch wit een rol speelt in dit soort 
zelfreflexievee gedichten. 
Tenn slotte is een derde gegeven uit de romantische theorie van belang voor de moderne poëzie en 
hett wit daarin. Er werd in die theorie grote nadruk gelegd op het fragmentarische. Het schrijven 
inn fragmenten - ook in proza - was volgens de romantici noodzakelijk omdat er in de wereld ook 
geenn coherentie bestond. Zoals Ernst Behler het omschrijft in zijn German Romantic Literary 
Theory:Theory: 'Completion and totality in any realizable fashion are questioned by a type of writing 
that,, from the outset, rejects any type of closure and postpones it to an unrealizable future'.56 

Maarr verreweg het belangrijkste voor de moderne poëzie is het idee uit de romantiek dat het 
gedichtt iets uitdrukt dat 'onzegbaar' is. In die zin is poëzie een voortzetting van mystiek. Het 
beginn van het literaire zwijgen kan derhalve in de romantiek gelegd worden. Toen ontstond de 
gedachtee dat er 'iets' was, het oneindige, dat zich alleen in de kunst liet uitdrukken. Novalis 
bijvoorbeeldd legt het verband met mystiek en zegt dat het gedicht oneindig is, en dat poëzie het 
'Undarstellbaree darstellt': 'Der Sinn für Poesie hat viel mit dem Sinn ftir Mystizism gemein. Er 
istt der Sinn fur das Eigenthümliche, Personelle, Unbekannte, GeheimniBvolle, zu Offenbarende, 
dass Nothwendigzufallige. Er stellt das Undarstellbare dar. Er sieht das Unsichtbare, fühlt das 
Unfüihlbaree etc. Kriti k der Poesie ist Unding. Schwer schon ist zu entscheiden, doch einzig 
möglichee Entscheidung, ob etwas Poesie sey, oder nicht. Der Dichter ist wahrhaft sinnberaubt 
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dafürr kommt alles in ihm vor. Er stellt im eigentlichsten Sinn Subj(ect) Obj(ect) vor Gemüth und 
Welt.Welt. Daher die Unendlichkeit eines guten Gedichts, die Ewigkeit. Der Sinn für P(oesie) hat nahe 
Verwandschaftt mit der Sinn der Weissagung und dem religiösen, dem Sehersinn überhaupt Der 
Dichterr ordnet, vereinigt, wahlt, erfmdet - und es ist ihm selbst unbegreiflich, warum gerade so 
undd nicht anders'. 
Zoalss Behler en Berlin stellen, kan de romantische literaire theorie dus direct verbonden worden 
mett de moderne literatuur. Afgezien van het feit dat de romantische literaire theorie het 
zelfreflexieve,, poëticale gedicht heeft uitgevonden en bovendien de poëzie als expressie, werd in 
dezee theorie ook voor het eerst het idee geformuleerd dat de dichter een onhaalbaar doel' 
nastreeft.. Bovendien speelde bij de romantici het wit indirect een rol in de poëtica; de nadruk op 
hett fragment, dat zich volgens de romantici moest isoleren 'als een egel', veronderstelt wit rond 
diee fragmenten. 

Behalvee de moderne literatuur is ook de moderne kritiek gevormd door de romantische literaire 
theorie,, m de eerste plaats door het idee dat een literair werk een onuitputtelijke bron van 
betekenissenn is. Friedrich Schlegels theorie houdt in dat een literair werk weigert zich te laten 
reducerenn tot één betekenis. In plaats daarvan neemt het lezer en criticus mee in een eeuwige 
beweging. . 

Bovendienn is de ergocentrische kritiek, zoals die in Nederland door het tijdschrift Merlyn in de 
twintigstee eeuw werd beoefend, gebaseerd op Schlegels opvattingen over de eenheid en 
autonomiee van het literaire werk. Literatuur reflecteert niet meer op een buitenwereld, maar komt 
voortt uit een creatief principe in de menselijke geest: de verbeelding. Poëzie creëert een unieke 
wereldd die op zijn eigen manier betekenisvol is. 

Hölderlin Hölderlin 

Ichh verstand die Stille des Aethers, 
Derr Menschen Worte verstand ich nie. 
FRIEDRIC HH HÖLDERLI N 

Vann alle poëzie uit de Duitse romantiek, is die van Friedrich Hölderlin de invloedrijkste geweest 
Jee zou kunnen zeggen dat zijn werk een schakel vormt tussen romantische en moderne poëzie 
Bovendienn speelt het zwijgen bij hem een rol van betekenis. Niet alleen in de fragmenten die 
Hölderhnn schreef nadat hij zich had opgesloten in een toren, maar ook daarvoor, in de wél 
voltooidee gedichten. 

Inn zijn vroege werk schreef Hölderlin vooral lofzangen op de idealen van de Verlichting en de 
Fransee Revolutie: vrijheid, harmonie en schoonheid. Hoewel hij naar het seminarie ging, hield 
hijj  er geen traditioneel christelijk geloof op na. Net als zijn vrienden en studiegenoten Hegel en 
Schelling,, zocht hij naar de vereniging tussen de geest en de natuur. Daarbij was het oude 
Griekenlandd het ideaal: naar het Griekse voorbeeld zou de nieuwe wereld gemodelleerd moeten 
worden.. Hölderlins zucht naar de oudheid ging zo ver dat hij zelfs de antieke goden erkende. 
Inn de kunst konden vrijheid, maatschappij en natuur samengebracht worden: de verzoening 
tussenn die drie werd vooraf geschaduwd door de schoonheid. In tegenstelling tot zijn filosofische 
vriendenn meende Hölderlin dat de kunst het ware beter kon bereiken dan de filosofie. Poëzie was 
voorr Hölderhn de uitdrukking van de ervaring van de mens, en in die zin kon zij de bron zijn 
voorr de filosofie. F.G. Nauen stelt in zijn studie over het vroege Duitse idealisme dat Schiller en 
Hölderhnn streefden naar de waarheid in de kunst: 'Schiller and Hölderlin, while intensely 
consciouss of what the philosophers were doing, hoped that art might become a more perfect 
mediumm for expressing the truth than abstract speculation burdened by the immense ballast of 
tradition'. . 
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Hett ware waar de poëzie naar moest streven, ziet Hölderlin ook als mogelijkheid voor de 
geschiedenis.. Hij ging nationalistische gedichten schrijven die later zijn misbruikt door de nazi's. 
Inn zijn tweetalige editie van Hölderlins poëzie wijst Ad den Besten erop dat 'patriottistisch' in 
dezee tijd na de Franse Revolutie iets heel anders betekende dan in de twintigste eeuw, en dat we 
Hölderlinss nationalisme in de juiste context moeten zien. 
Dee Revolutie waar Hölderlin over schreef, bleek echter geen behoefte aan dichters te hebben. 
Hölderlinn begon tussen poëzie en wereld een kloof te zien, die hij bijvoorbeeld verwoordde in 
hett gedicht 'Buonaparte' uit 1797. In de eerste twee strofen stelde Hölderlin dat de dichters 
heiligee vaten zijn die de geest der helden bewaren, maar dat Napoleon dit 'vaatwerk' doet 
springen.. Dan vervolgt hij: 

Derr Dichter laB ihn unberührt 
Wiee den Geist der Natur, 
Ann solchem Stoffe 
Wirdd zum Knaben 
Derr Meister. 

Err kann im Gedicht 
Nichtt leben und bleiben 
Err lebt und bleibt in der Welt.59 

Uitt deze woorden blijkt dat de maatschappelijke rol van Napoleon hem noodzakelijkerwijs 
buitenn de wereld van de poëzie plaatst. Ook 'Geist' en 'Natur' blijken nu gescheiden, waar ze 
elkaarr vroeger nog doordrongen. Het geloof dat de natuur de mens tot de 'pure geest' zou 
brengen,, had Hölderlin nu verloren. 
Inn het voorwoord bij zijn roman Hyperion schreef Hölderlin dat de mens het absolute Zijn niet 
doorr wetenschap kan vinden, maar dat het Zijn aanwezig is in de wereld en kan worden 
waargenomenn als schoonheid. Het probleem was dat schoonheid alleen kon komen uit kunst die 
organischh zou groeien uit de menselijke geest en het hart. De moderne mens zou een dergelijke 
kunstt niet meer kunnen maken. En de kunstenaar kon louter nog de mensen vertellen hoeveel ze 
haddenn verloren. 

Inn 1800 schrijft Hölderlin 'Brot und Wein', een klaagzang op de nacht waarin de mensheid 
verkeertt omdat de goden zich hebben teruggetrokken uit de wereld. Zelfs de dichters kunnen 
geenn nieuwe harmonie tot stand brengen, vandaar de bekende vertwijfeling in dit gedicht: 'Wozu 
Dichterr in durfziger Zeit?' De dichters konden zich alleen schuilhouden in afwachting van de 
terugkeerr van de goden. 
Cruciaall  voor Hölderlins opvatting van de kunst en de kunstenaar is zijn tragedie Der Tod des 
Empedokles,Empedokles, waar hij drie jaar aan werkte zonder haar te voltooien. Een van de versies eindigde 
mett een poging van de held om kunst en natuur te verzoenen. In Hölderlins denken hebben juist 
dede dichters deze bemiddelende, Empedokleïsche rol tussen de mensen en de goden. Tot zover 
sluitt hij aan bij de andere Duitse idealisten, die de poëzie zagen als de hoogste waarheid. Wat 
Hölderlinn modern maakt en onderscheidt van de rest van de idealisten, is dat hij twijfelt aan de 
machtt van de dichters: zij blijken valse priesters, de hogere sferen blijven onbereikbaar.60 

Datt falen van de dichter is gedeeltelijk het gevolg van een taalprobleem. De menselijke taal staat 
inn Hölderlins visie te ver van de wereld van de goden, zo blijkt bijvoorbeeld uit het gedicht 'Da 
ichh ein Knabe war' uit 1797. Daarin wordt 'vader Helios' aangesproken als vader Aether. Aether 
iss een begrip uit het Griekse denken, dat ook in de poëzie van Leopold een belangrijke rol zal 
spelen.. In paragraaf 2.2 komt het opnieuw aan de orde. 
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Bijj  Hölderlin staat aether voor een goddelijke natuurmacht, die de lucht en daarmee het leven 
brengt.. Tegelijk is het een geestelijke, inspirerende macht. Volgens Den Besten moeten we de 
aetherr bij Hölderlin begrijpen als wat bij Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling de 'Weltseele' 
heette:: 'een alomvangend, aldoordringend levenselement, dat alle wezens aangrijpt met de 
hunkeringg uit de individuatie in het All derNatur'.61 Uit 'Da ich ein Knabe war' (1993: 66) blijkt 
datt de aether niet met woorden spreekt zoals de mensen, maar met een stilte die de jongen beter 
begreep,, zoals te lezen valt in de laatste strofen van het gedicht: 

[»] ] 

Zwarr damals rief ich noch nicht 
Euerr mit Namen, auch ihr 
Nanntett mich nie, wie die Menschen sich nennen, 
Alss kennten sie sich. 

Dochh kannt ich euch besser, 
Alss ich je die Menschen gekannt, 
Ichh verstand die Stille des Aethers, 
Derr Menschen Worte verstand ich nie. 

Michh erzog der Wohllaut 
Dess sauselnden Hains 
Undd lieben lernt ich 
Unterr den Blumen. 

Inn Armen der Götter wuchs ich groB.62 

Dee jongen in het gedicht groeide niet op met de taal, maar met de stilte van de aether, de klank 
vann de natuur, van de 'suiz' lende hof. Hij groeide op in de omarming van de goden: een laatste 
regell  die apart staat en daardoor visueel de inhoud ondersteunt. De stilte rond de jongen wordt zo 
uitgedrukt,, en zelfs de 'omarming'. 
Gewonee mensen verstaan deze stille taal niet, maar alleen de alledaagse taal, zo blijkt ook uit het 
gedichtt 'Menschenbeifair (1993: 84). De massa hield van de dichter toen hij 'Worterreicher und 
leerer'' was, niet nu hij het goddelijke licht gezien heeft. Dat woordenrijk en leeg samengaan bij 
Hölderlinn en staan tegenover 'heilig' en godlijk' in dit gedicht, zegt veel over zijn taaiopvatting. 
Maarr de stilte is niet alleen maar positief in deze poëzie. In andere gedichten van Hölderlin lijk t 
hett te gaan om een stille nacht die over de wereld gekomen is nadat de goden zich eruit hebben 
teruggetrokken:: de stilte vertegenwoordigt dan de afwezigheid van het heilige. 
Zoalss Wolfgang Piltz vertelt in zijn dissertatie over het zwijgen in de filosofie, dacht Hölderlin 
datt het falen van de taal maar tijdelijk was: de mensen moesten in stilte wachten tot de taal weer 
tott hen zou komen.63 In het zwijgen bij Hölderlin voltrekt zich dat afwachten van de aankomst 
vann de goden: in die situatie kunnen hoogstens de dichters nog spreken.64 

Inn Hölderlins gedicht 'Ermunterung' (1993: 237) bijvoorbeeld, gaat het om de 'echo des hemels' 
diee verstomt onder de stervelingen. Wel is er de hoop, het vertrouwen zelfs, dat het heilige zich 
inn een gouden toekomst weer zal kunnen bedienen van gewone woorden en 'dat uit de mond der 
mensenn zij, de schonere ziel, zich opnieuw verkondigt'. En de laatste strofe van het gedicht: 

[.J J 

Undd er, der sprachlos waltet und unbekannt 
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Zukünftigess bereitet, der Gott, der Geist 

lmm Menschenwort, am schonen Tage 
Kommendenn Jahren, wie einst, sich ausspricht.65 

Inn hoeverre kun je nu in de vorm van Hölderlins gedichten, met name in de witte plekken, een 
uitdrukkingg vinden van het zwijgen dat zo belangrijk is - het zwijgen waarin de mensen de 
terugkeerr van de goden afwachten? 
Zouu bijvoorbeeld niet de lege plek aan het einde van het gedicht 'An die Deutschen' een 
uitdrukkingg zijn van die stilte? In dat gedicht uit 1800 (1993: 130-132) gaat het in de laatste 
strofee over een stilte: 'Klanglos, — ists in der Halle langst,': dat wil zeggen, sinds de 'ziener' 
naamlooss en onbeweend slaapt, en de 'komenden' nog niet verschijnen. 
Dee streepjes duiden op de onvoltooidheid van het gedicht: Hölderlin liet vier syllaben open. Het 
iss historisch helaas niet goed te verantwoorden, om deze stilte als opzettelijk te interpreteren. In 
principee is het juister om dit als een onaf gedicht te beschouwen, zoals ook het geval is bij de 
opengelatenn plekken in Leopolds gedichten. De enige betekenis die je aan dit typografisch wit 
kuntt toekennen, is die van de uitdrukking van de onvoltooidheid van het gedicht. Zowel in de 
poëziee van Hölderlin als in die van Leopold kan het wit dus deze formele functie vervullen. 
Diee onvoltooide poëzie is vooral te vinden in de tweede helft van Hölderlins leven: vanaf 1803 
zijnn er van de waanzinnig geworden dichter alleen nog fragmenten en losse regels 
overgeleverd.666 Op de pagina's die de dichter volschreef met potlood zijn nauwelijks hele, 
coherentee gedichten te herkennen. Bij Hölderlin-exegeten blijkt de verleiding groot om deze 
stiltee te 'interpreteren'. Daar wil ik me niet aan wagen, omdat het hier niet gaat om een bewuste 
keuzee van de dichter. De stilte van de waanzin laat zich niet duiden als een poëtische stilte. 
Maarr ook in de eerste helft van zijn leven schreef Hölderlin gedichten met onaffe, open plekken. 
Nett als bij Leopold kunnen die soms wel degelijk een rol spelen in de betekenis van het gedicht. 
Dee hiervoor geciteerde open plek valt na het woord 'klanglos', en de enige andere opengelaten 
plekk in het gedicht staat eveneens op een plaats waar het over de stilte gaat. Daar gaat het om een 
cesuurr die de laatste regel van de zevende strofe scheidt van het begin van de achtste strofe, een 
regell  die eveneens onaf is: 'DaB die leiseste Saite selbst// Mir verstumme vor dir, daB ich 
beschamtt --/ Eine Blume der Nacht [..]\68 

Maarr over het algemeen noemen Hölderlins gedichten vaker de stilte dan dat ze daadwerkelijk 
zelff  stilvallen. Om de termen uit Otto Lorenz' studie Sckweigen in der Dichtung te gebruiken: 
hett is eerder 'dargestellt' zwijgen dan 'darstellend'.69 

Hölderlinn is, samen met Mallarmé en Celan, de meest genoemde dichter waar het gaat over het 
zwijgenn in de poëzie. Hölderlin lijk t de eerste dichter te zijn geweest voor wie poëzie was: het 
Onmogelijkee proberen. Dat onderscheidt hem van zijn tijdgenoten, voor wie poëzie evenzeer een 
goddelijkee macht had, maar die minder nadruk legden op het falen. 
Inn dat streven naar het onzegbare speelde de vorm een grote rol. Zo legde Hölderlin, in een 
theoretischee verhandeling over de tragedie Oedipus, de nadruk op de cesuur. Eerst spreekt hij 
daarinn over het ritme van een gedicht (de 'KalküT). Het gaat volgens hem om de vraag hoe deze 
Kalkull  zich verhoudt tot de inhoud van het gedicht, hoe 'der lebendige Sinn, der nicht berechnet 
werdenn kann, mit dem kalkulablen Geseze in Beziehung gebracht wird'. 
Daarnaa volgt dit ingewikkelde citaat: 'Der tragische Transport is namlich eigentlich leer, und der 
ungebundenste.. Dadurch wird in der rhytmischen Aufeinanderfolge der Vorstellungen, worinn 
derr Transport sich darstellt, das, was man in SylbenmaaBe Casur heiBt, das reine Wort, die 
gegenrhytmischee Unterbrechung nothwendig, um nemlich dem reiBenden Wechsel der 
Vorstellung,, auf seinem Summum, so zu begegnen, daB alsdann nich mehr der Wechsel der 
Vorstellung,, sondern die Vorstellung selber erscheint'.70 Geparafraseerd staat er ongeveer dat het 
'puree woord', dat in de versleer cesuur wordt genoemd, een onderbreking is van het ritme van 
hett gedicht. Op die manier kunnen we de afwisseling van voorstellingen zien, zodat niet zozeer 
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diee afwisseling verschijnt, als wel de voorstelling zelf. De ritmische cesuur als 'het pure woord' 
-- niet het woord, maar de afwezigheid daarvan is het meest nastrevenswaardig. Die gedachte zal 
inn de loop van de negentiende eeuw belangrijker worden, uitmondend in Mallarmés idee van het 
Néant. Néant. 

DeDe taaicrisis in de negentiende eeuw 

Thee modern Orpheus sings on a lyre without strings. 
EHABB HASSAN 

Inn de loop van de negentiende eeuw ontwikkelden de ideeën uit de Duitse romantiek zich. De 
plaatss van God werd ingenomen door een onbenoembaar 'Absolute' buiten de zichtbare wereld. 
Off  dat nu, zoals bij Schlegel, het 'Hoogste' wordt genoemd, of zoals bij Schelling de 
'Weltseele':: het gaat er hier om dat er iets is wat zich onttrekt aan gewone taal. 
Hett idee dat bij uitstek poëzie dit 'hoogste' zou moeten trachten te benaderen, komt terug in de 
poëticaa van de Franse symbolisten.71 Ook daar gaat het om een Absolute dat zich niet direct laat 
benoemen,, en dat door het zwijgen in het gedicht wordt aangeduid. Er is echter een groot 
verschill  met de Duitse romantiek: het Absolute kreeg steeds meer de trekken van een leeg ideaal. 
Bijj  de Duitse idealisten ging het weliswaar om iets onnoembaars, maar daarin bleef over het 
algemeenn een heilige of een goddelijke dimensie behouden. Het was een vervanging voor de 
meerr traditionele religieuze of zelfs mystieke ervaring. Aan het einde van de negentiende eeuw 
kwamm daar een leegte voor in de plaats. De metafysica gaat zich richten op een afwezigheid, in 
plaatss van een aanwezigheid. 
Friedrichh wijst in Die Struktur der modernen Lyrik op het belang van deze leegte in de poëtica 
vann de negentiende eeuw. In moderne poëzie gaat het volgens hem om 'het andere': 'Die leere 
Idealitat,, das unbestiminte "Andere", mit Rimbaud noch unbestimmter, mit Mallarmé zum 
Nichtss werdend, und die in sich selbst kreisende Geheimnishaftigkeit [..]*.72 Poëziee streefde 
volgenss Friedrich naar een niet nader in te vullen onbekende: 'Weil die Realitat zu eng, die 
Transzendenzz zu leer ist' (Friedrich 1956: 57).73 

Dee veranderende religieuze mentaliteit in de negentiende eeuw was daar niet vreemd aan. God 
werdd in 1882 dood 'verklaard' door Nietzsche, in Diefröhliche Wissenschaft: 'Gibt es noch ein 
Obenn und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der 
leeree Raum an? 1st es nicht kalter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr 
Nacht?? Mussen nicht Laternen am Vormittage angezündet werden?'74 

Hugoo von Hofmannsthal was de eerste die schreef over een echt wantrouwen tegen de taal. 
Dienss Brief des Lord Chandos15 wordt altijd genoemd als het 'officiële' begin van de moderne 
taaicrisis,, omdat het de eerste literaire, poëticale tekst is waarin de ontoereikendheid van de taal 
mett zoveel woorden genoemd wordt. Bij die opvatting kun je vraagtekens zetten. Misschien is 
hett niet méér dan een 'dichtungstheoretisches Apercu', zoals Lorenz stelt.76 Dat het literaire 
zwijgenn in elk geval is ingebed in een geschiedenis die veel verder teruggaat dan de beroemde 
BriefBrief des Lord Chandos is hierboven aangetoond. De brief werd geschreven in 1902 
(gepubliceerdd in 1905), en Lord Chandos zet erin uiteen hoe hij aanvankelijk van plan was al zijn 
kenniss en begrip van de wereld in een groot encyclopedisch boek te vatten (we zullen zien hoe 
ookk Mallarmé streefde naar een dergelijk werk, dat hij aanduidde als 'Le Livre'), en hoe dat 
mislukt.. Hij klaagt dat zijn gedachten 'hinaus ins Leere' schieten. Het is hem onmogelijk 
gewordenn de alledaagse taal te gebruiken: 'Es ist mir völlig die Fahigkeit abhanden gekommen, 
überr irgend etwas zusammenhangend zu denken oder zu sprechen'. Chandos vervolgt dat hij een 
onbehagenn ervaart om de woorden 'geest', 'ziel' of 'lichaam' nog uit te spreken. De abstracte 
woordenn waarvan men zich moet bedienen om een oordeel te geven 'zerfïelen mir im Munde 
wiee modrige Pilze'. 'Die einzelnen Worte schwammen um mich; sie gerannen zu Augen, die 
michh anstarrten und in die ich wieder hineinstarren mu6: Wirbel sind sie, in die hinabzusehen 
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michh schwmdelt, die sich unaufhaltsam drehen und durch die hindurch man ins Leere komt'. 
NochNoch het denken noch de ogenblikkelijke ervaringen van alledag laten zich vangen in woorden. 
Hett verlangen gaat uit naar een taal waarin de dingen zonder stem zelf aan het woord kunnen 
komen:: 'eine Sprache, von deren Worten mir auch nicht eines bekannt ist, eine Sprache, in 
welcherr die stummen Dinge zu mir sprechen'. 
Dee taalnood wordt - er is vaker op gewezen - wel opvallend eloquent verwoord. Daar stuiten we 
opnieuww op de paradox die al bij de mystiek ter sprake kwam. De auteur heeft de taal nodig om 
zijnn zwijgen mee uit te drukken. Er is nog een andere mogelijkheid, en dat is de leegte een plaats 
gevenn binnen zijn gedicht, met behulp van het wit van de pagina. En dat is wat we vanaf 
Mallarméé zullen zien gebeuren. 



1.22 Geschiedenis van het wit in de poëzie 
28 8 

HetHet eerste wit in de poëzie 

OO mon ame ! Le poème n'est point fait de ces lettres que je plante comme des clous, mais du blanc qui reste sur Ie 
papier. . 
PAULCLAUDEL L 

Hiervoorr bleek hoe in de poëzieopvatting van Hölderlin de 'cesuur*  voor het eerst expliciet een 
betekeniss toegekend kreeg, als uitdrukking van 'het pure woord'. In dezelfde periode begonnen 
inn de Engelse romantische poëzie dichters te experimenteren met de vrije vorm en de lengte van 
versregels.. Ook die metrische afwijkingen konden bijdragen tot de betekenis van het gedicht. 
Tott op dat moment was het wit in de poëzie alleen een hulpstuk geweest.77 Het voorlezen en 
memoriserenn van verzen die waren gebonden aan rijm en metrum werd zo vergemakkelijkt. Pas 
mett het ontstaan van het blank verse wordt het typografisch wit betekenisvoller. De ritmische 
eenheidd van een versregel werd niet langer aangegeven door het eindrijm of een dwingend ritme, 
zodatt het wit een belangrijke functie voor de lezer kreeg. 
Hett wegvallen van de dwang van rijm en/of metrum betekende dus niet dat de vorm van het 
gedichtt minder belangrijk werd. Integendeel. Waar auditieve aspecten minder werden toegepast 
inn het gedicht, groeide het belang van het visuele. Bovendien kon de lengte van versregels meer 
variërenn wanneer die niet langer alleen werd bepaald door de formele eisen die rijm en ritme 
eraann stelden. 
Hett ontstaan van het vrije vers ging niet zonder slag of stoot. Zo discussieerden de Engelse 
dichterss van de achttiende eeuw over de vraag of rijm nodig was als duidelijke markering van het 
eindee van een versregel. In Vision and Resonance (1975), een studie over de geschiedenis van de 
verstechniek,, geeft John Hollander een overzicht van deze discussie. 
Johnsonn bijvoorbeeld meende dat men rijm zou moeten gebruiken om de versregel af te bakenen 
voorr de luisteraar. Dryden vond dat de dichter zich aan een metrum moest houden om dat 
probleemm op te lossen. Daarmee kon ook 'linear closure' bereikt worden. 
Anderenn ervoeren rijm en metrum als te bindend. Milton noemde het rijm al in de zeventiende 
eeuww een 'troublesome and modern bondage', en stelde dat de muzikale functie van het rijm in 
zijnn poëzie werd overgenomen door de enjambementen. Hollander laat in een analyse zien dat 
Miltonss versregels inderdaad open zijn aan het einde 'to allow the apparent syntactic closure to 
floww forward', en vooral dat deze enjambementen betekenisdimensies uit het hele gedicht 
activeren.7 7 

Bijj  Wordsworth was dat nog duidelijker, en de dichter zag naar eigen zeggen dan ook een 'pure 
organicc pleasure from the lines'. In The Force of Poetry brengt Christopher Ricks de regeleindes 
vann Wordsworth in verband met diens poëtica. Voor Wordsworth waren grenzen van belang en 
zijnn gedichten gaan veelal over passages, die geleidelijk moesten zijn en niet abrupt. De wijze 
waaropp de dichter de versregel gebruikt, is een uitdrukking van dat idee: 'The separate line of 
versee must not be too simply separate, and yet it must have its individualism respected' (Ricks 
1984:: 91). Vaak wordt het woord 'line' ook gebruikt in Wordsworth' gedichten, waardoor het 
verss zelfreferentieel wordt: 

Dreamlikee the Wending also of the whole 
Harmoniouss Landscape, all along the shore 
Thee boundary lost - the line invisible 
Thatt parts the image from reality. 

Dee grens waar deze strofe over gaat, is ook de grens die de ene regel van de ander scheidt: 
onzichtbaarr omdat die door een witte ruimte wordt vertegenwoordigd, zo interpreteert Ricks 
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terecht.. Behalve een dergelijke ondersteuning van de onderliggende thematiek van de 'passage' 
noemtt Ricks nog de beeldende functie van Wordsworth' enjambementen, en het gebruik van het 
versregelwitt om onzichtbare, grootse zaken uit te beelden: lucht, hemel, ruimte, adem, wind, 
echo,, stilte, et cetera worden door Wordsworth aan het einde van de regel geplaatst. 
Rickss is een van de weinigen die wijzen op het thematische en zelfreferentiële gebruik van het 
typografischh wit. Hij spoort zelfs andere critici aan er meer aandacht aan te besteden.79 Het wit is 
voorr hem meer dan een regelafsluiting alleen: 'The white space may constitute an invisible 
boundary;; an absence or a space which yet has significance; what in another context might be 
calledd a pregnant silence'.80 

Voorr het eerst blijkt er hier dus dat het typografisch wit een poëticale functie kan uitoefenen: het 
ontbrekenn van woorden drukt uit wat de dichter van zijn poëzie wil. In de poëzie van de 
twintigstee eeuw, zo hoop ik te laten zien, zal deze zelfreflexiviteit de belangrijkste functie van 
hett wit zijn. 

Anderee poëziebeschouwers wijzen met betrekking tot deze Engelse poëzie alleen op de iconische 
krachtt van het typografisch wit. Met 'iconisch' gebruik van het wit bedoel ik: die plaatsen waar 
hett wit direct en zuiver visueel, dus zonder tussenkomst van een interpretatie, uitbeeldt wat er 
staat:: dus het wit als de sneeuw, een open plek in een bos, et cetera. In de paragraaf over 'visuele 
poëzie'' ga ik uitvoeriger in op deze definitie. 
Voorbeeldenn van iconische regels in de poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw geeft Max 
Nannyy in een artikel uit 2001, waarin hij constateert dat lange versregels vaak werden gebruikt 
voorr het uitbeelden van lange afstanden of voorwerpen: slangen, wapens, scepter, haar en 
stromendd water. Een lange regel wordt vaak gevolgd door een extra korte die ook een iconische 
betekeniss meekrijgt. Ook het enorm grote of uitgestrekte kan zo uitgedrukt worden. Milton heeft 
bijvoorbeeldd een lange regel die eindigt op de woorden: 'through the vast of Heav'n'. Nanny 
verbindtt de beeldende functie van het wit in die tijd met de mimetische poëtica die de dichters er 
opp nahielden: 'This is probably due to their conscious adherence to a mimetic view of the world 
andd of the arts which was dominant at their time' (2001:159). 
Helaass tracht Nanny niet aan zijn voorbeelden een wat verderstrekkende interpretatie te 
verbindenn dan de puur mimetische. Het lijk t mij niet te ver gaan om te opperen dat juist het 
onvoorstelbaarr grote of goddelijke wordt uitgebeeld in het gedicht. Dat sublieme, om in 
achttiende-eeuwsee termen te spreken, laat zich niet uitdrukken in taal maar wel in de visuele 
vormm van het gedicht. Dan is een ver uitstekende regel meer dan alleen mimetisch; het is indirect 
ookk een uitspraak over de grenzen van de taal. Zo is een poëticale interpretatie ook mogelijk 
wanneerr een regel van Dryden uitsteekt met deze woorden: 'Thou break'st thro' Forms, with as 
muchh Ease'. Hetzelfde geldt voor Popes 'An essay on criticism': 

WordsWords are like Leaves', and where they most abound, 
Muchh Fruit of Sense beneath is rarely found. 

Voorr Blake, die overigens weinig van dit middel gebruikmaakte, geldt ook dat de langere regels 
vaakk gaan over spreken of dichten: 'when my heart knocked against the root of my tongue' is 
bijvoorbeeldd een regel die uitsteekt. Een ander voorbeeld van poëticaal gebruikt wit is Shelleys 
langee gedicht 'Mont Blanc' uit 1816,81 waaruit deze laatste strofe: 

Montt Blanc yet gleams on high: - the power is there, 
Thee still and solemn power of many sights 
AndAnd many sounds, and much of life and death. 

1300 In the calm darkness of the moonless nights, 
Inn the lone glare of day, the snows descend 



Uponn that Mountain; none beholds them there, 
Norr when the flakes burn in the sinking sun, 
Orr the star-beams dart through them. Winds contend 

1355 Silently there, and heap the snow with breath 
Rapidd and strong, but silently. Its home 
Thee voiceless lightning in these solitudes 
Keepss innocently, and like vapour broods 
Overr the snow. The secret Strength of Things 

1400 Which governs thought, and to the infinite dome 
Off  heaven is as a law, inhabits thee. 
Andd what were thou, and earth, and stars, and sea, 
Iff  to the human mind's imaginings 
Silencee and solitude were vacancy? 

Hett is een romantisch landschap dat Shelley beschrijft: een nachtelijke berg met sneeuw die door 
dee wind opgejaagd wordt. Er is geen licht, zelfs geen maan, en geen geluid. Als er wel licht is, 
vann de sterren, is er toch niemand om de sneeuw te zien. Op allerlei manieren wordt een stilte 
opgeroepen:: het woord 'silently' wordt herhaald en staat zo twee keer in het midden van de 
strofe,, en verder vallen woorden als 'voiceless', 'still' en 'secret'. Toch is deze leegte bezield 
doorr 'the secret Strength of Things': 'The power'. Als stilte en eenzaamheid echt leegte was, zou 
dezee berg net zo min bestaan als de aarde en de sterren en de zee. 
Dee betekenis van enkele versregels wordt hier ondersteund door het wit aan het einde van de 
regel.. Je zou kunnen zeggen dat het einde van regel 135, op 'breath', samenvalt met een 
'adempauze'' van lezer of voorlezer. Het wit aan het einde van de regel wordt zo ook, in Favereys 
woorden,, 'leegte die ademt'. 
Iconischerr is het enjambement na regel 131, waar het de vallende sneeuw zelf uitbeeldt: 'the 
snowss descend'. Een duidelijk betekenisvol einde van de regel is waar Shelley, net als hiervoor 
bleekk bij Milton, het enorm grote, het sublieme, een plaats geeft op het einde van de regel. Zo 
heeftt hij het over de 'infinite dome/ Of heaven': de oneindigheid krijgt een plaats aan het einde 
vann de regel. Net zo looptt regel 142, vol van natuurgrootheden, een stukje uit in het wit 
vergelekenn bij de regels ervoor en erna. Wellicht geeft Shelley het wit aan het einde van de 
versregelss betekenis om zo ook nog te illustreren wat de tekst zegt: dat stilte geen 'vacancy' is? 

InIn Nederland 

Tollenss schreef eveneens een 'sneeuwgedicht'. 'De sneeuw' roept weliswaar niet Shelleys 
ijzigee stilte op, maar ook het beeld van de gezelligere besneeuwde wereld van Tollens wordt 
versterktt door het wit van de pagina. Het sneeuwpak, zegt Tollens in de zesde strofe van zijn 
gedicht,, is een 'rag, om weg te blazen', maar tegelijk 'vol en dicht'. Op die woorden volgt het 
strofewit,, zodat de strofe tevens afgesloten en 'dicht' is. Het wit aan het einde van het gedicht is 
ookk iconisch. Moeder Natuur wordt in de laatste strofe geprezen 'Of ge in 't groen gekleed 
moogtt wezen,/ Of in 't wit getooid'. Waarna het wit aan het einde van het gedicht volgt. Het is 
eenn voorbeeld van het iconisch wit dat we hiervoor zagen in de Engelse poëzie. 
Watt het Nederlandse taalgebied betreft vinden we in de negentiende-eeuwse poëzie de eerste 
gedichtenn met een functionele vrije vorm. In deze paragraaf zal ik achtereenvolgens voorbeelden 
uitt de poëzie van Beets, Gezelle en Gorter bespreken. Daarmee wil ik niet suggereren dat zij de 
enigee dichters waren die het typografisch wit gebruikten. Wel zijn het drie dichters die er ieder 
eenn volstrekt andere betekenis aan gaven. 
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Dee discussie over de 'vrije' vorm voor de poëzie begon in Nederland aan het einde van de 
achttiendee eeuw. Onder invloed van de in de romantiek ontstane gedachte dat een dichter in de 
poëziee authentieke en ware gevoelens moest uitdrukken, begon men ook te theoretiseren over 
eenn vorm die authentiek zou zijn. Fokke Simonsz ziet in 1792 een rijmloze poëzie voor zich in 
hett jaar drieduizend. 'Dan schrijft zo'n Dichter na de maat die zijn hartstocht of verrukking hem 
aann de hand geeft'.83 

Onderr invloed van de idealistische kunstopvatting kregen vormkwesties weer een belangrijke 
plaats.. Kinker wees erop dat de vorm van het gedicht te vaak veronachtzaamd werd. Na hem 
begonnenn meer dichters te wijzen op het belang van de vorm. Als het onderwerp van een gedicht 
'verheven'' was, dan zou de stijl juist zo eenvoudig en natuurlijk mogelijk moeten zijn, zo 
meendee men in navolging van de antieke retorica. Beschouwers als De Clerq pleitten voor een 
'organischee kunst waarin de materiële vorm de drager is van de esthetische Idee' (Oosterholt 
1998:: 188). 
Hoewell  hij bepaald niet bekendstaat om zijn poëzie, vinden we bij Nicolaas Beets een goed 
voorbeeldd van deze vorm die de idee schraagt. In Beets' lange gedicht 'Gwy de Vlaming' uit 
18377 is het typografisch wit betekenisvol. Met behulp van enjambementen, witregels en 
cesurenn vertelt Beets de tragedie van de vrome Gwy de Vlaming en zijn al even vrome vrouw. 
Tegenn de wil van zijn familie in heeft Gwy de vondelinge Machteld getrouwd, niet om haar 
schoonheidd maar om haar ongeëvenaarde vroomheid. Na een gelukkig begin van het huwelijk 
vervaltt Gwy echter in een onverklaarbare waanzin en pas na een lange tijd vertelt hij Machteld 
waarom.. Hij heeft ontdekt dat hij en zijn vrouw dezelfde vader hebben gehad en dat zij dus 
vervloektt zijn. Hoewel Machteld verstandig reageert en zegt dat ze moeilijk schuldig kunnen 
zijn,, aangezien ze hun zonde onbewust hebben begaan, blijf t Gwy in zijn waanzin en doodt hij 
Machteld,, waarna hij zelf ook sterft. In een lange inleiding bij het gedicht over de later in verval 
geraaktee burcht van Gwy, laat Beets al aan de vorm van zijn gedicht zien dat het lot wispelturig 
iss en dat het hoogste en het laagste elkaar afwisselen: het meest verhevene grenst aan het 
banaalste:: 'de grootheid wisselt hier op aarde'. 
Hett rijm wisselt zonder enig zichtbare regelmaat tussen abab, abba en aa, en de regels springen 
dienovereenkomstigg in. Belangrijker dan die onvoorspelbaarheid van het rijm is echter de manier 
waaropp hoog en laag steeds tegen elkaar worden uitgespeeld in de tekst van het gedicht: een 
bouwvall  herinnert nog slechts aan wat groots was en verheven. De blik van de verteller en van 
zijnn personages gaat afwisselend naar omlaag, naar de ruïnes van de burcht, of omhoog naar de 
hemell  of de maan. 
Diee bewegingen naar boven en naar beneden worden uitgedrukt in de vorm van het gedicht. In 
hett volgende enjambement wordt het opslaan van de ogen bijvoorbeeld uitgebeeld: 'Weerhoudt 
hett niet van wie het smachtend oog/ Van de aarde tilt en opslaat naar omhoog.' 
Inn de volgende strofe wordt de neerwaartse beweging van Machtelds ogen naar het kruisbeeld in 
haarr hand ook uitgebeeld door de regels extra te laten inspringen: 

Nuu eens het oog ten hemel heft en bidt, 
Enn dan de blikken neer doet dalen 

Opp 't zilvren kruisbeeld in haar hand, 

Inn de rest van het gedicht blijf t de hoog-laagtegenstelling op allerlei manieren terugkomen in de 
tekst:: de wanhoop 'stijgt' en Gwy en zijn vrouw zullen 'vallen'. Gwys oog was afgedaald naar 
eenn lagere klasse waar hij zijn gade vond, maar 'de snelle gang der liefde [..] stijgt ten hoogsten 
trap'.. Hij verbleef in de 'aardschen hemel van de trouw'. Ik benadruk hier het belang van 
dergelijkee tegenstellingen, omdat het interessant is dat juist in een gedicht dat over paradoxen 
gaat,, het wit zo sterk tegen het zwart wordt uitgezet. De regel over de 'aardschen hemel' wordt 
gevolgdd door een witregel. 



32 2 
Naastt de poëticale en iconische functies van het typografisch wit die we hiervoor tegenkwamen, 
zouu je een derde functie van het typografisch wit kunnen onderscheiden: de 'thematische'. Dat 
will  zeggen dat het typografisch wit de inhoud van het gedicht ondersteunt zonder dat het om een 
directt iconische uitbeelding daarvan gaat. In de poëzie van Leopold zullen we eveneens dit soort 
thematischh wit tegenkomen. 
Thematischh zou je ook de witregels kunnen noemen die hier soms de laatste of eerste regel van 
eenn strofe ondersteunen. Met name het maanlicht schijnt steeds in de witregels: 'De maan was uit 
eenn nevel opgegaan', is bijvoorbeeld het begin van een strofe. En de strofe waar het bleek en 
waanzinnigg gezicht van Gwy wordt beschreven, begint met de regel: 'Nu stroomde 't licht der 
vollee maan', en eindigt met: 'En dus verlichtte hem de maan'. De volgende strofe begint met: 
'Zijj  bleef in het donker'. 
Omkeringenn en tegenstellingen worden zo versterkt in het typografisch wit. Maar het 
belangrijkstee is dat ook de waanzin van Gwy en zijn zwijgen wordt uitgebeeld met witregels: 

Dee wilde 't u verzwijgen, maar 
Vermochtt het niet. Het is gesproken; 
'tt Woord is zijn kerker uitgebroken!.... 

Enn beter is het dat gij 't weet, 
Eerr gij Gods vonnis tegentreedt! 
Wijj  zijn...' 

Hijj  zweeg. Niet andermaal 
Konn hij die schrikbre klanken uiten, 
(261) ) 

Ookk de strofe daarna begint weer met 'Hij zweeg', net zoals op de pagina daarna een strofe 
begintt met Toen volgde er een langdurig zwijgen'. De tragische dialoog tussen Machteld en 
Gwyy wordt uitgebeeld door veel wit in hun gesprek, en Gwys waanzin met pauzes en regels vol 
puntjess (270). Behalve tegenstellingen krijgt de 'onzegbaarheid' van hun zonde een plaats in het 
witt van dit gedicht. Ten slotte kan de spanning zich natuurlijk mede opbouwen in het wit: 'Ook 
zijj  dorst nauwlijks aadmen, dorst/ Niet zuchten'. Dus de adem wordt na het woord 'aadmen' 
daadwerkelijkk ingehouden. Ook staat er een witregel na: 'Een pauze volgde'. 

Beetss drukt hier de hevigheid van de emoties van zijn personages uit door drie puntjes of een 
witregel,, maar blijf t in het gebruik van dat typografisch hulpmiddel nog bescheiden, vergeleken 
bijj  de 'sentimentele' literatuur die in de romantiek ontstond. Daarin ging het in de eerste plaats 
omm wat ik hiervoor het 'psychologische zwijgen' noemde: het stilvallen als gevolg van al te 
hevigee gemoedsaandoeningen. Mede onder invloed van Sternes Sentimental Journey, verschenen 
naa Sternes dood in 1768, en in Nederland vertaald in 1778, begon men in Nederland sentimentele 
literatuurr te schrijven. In het sentimentalisme speelt het zwijgen een grote rol. Het gevoel, of 
sentiment,, liet zich slecht in woorden vangen. 
Waarr Sterne met een zekere ironie gewag maakt van de onzegbaarheid van de gevoelens van zijn 
held,, is dat bij zijn navolgers, zoals Rhijnvis Feith, veel ernstiger geworden. In diens briefroman 
JuliaJulia uit 1783 stelt het lijdende personage Eduard: 'Het fijnste gevoel stroomt door alle mijne 
aderenn en naauwlijks kan ik van het verhevenst genoegen ademhalen - maar mijne pen, mijne 
woordenn bezwijken - en vruchtloos poge ik mijne gewaarwordingen uit te drukken - Neen! Ik 
ondervindee het, er is nog geen taal voor 't gevoel - of het moesten de traanen - de gezegenden 
traanenn zijn [..] zij komen mijn flaauwe woorden te hulp en alles wordt uitdrukking [..] Heeft uw 
hartt ooit woorden nodig gehad om het mijne te verstaan?'85 
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Zijnn gemoedstoestand wordt met veel streepjes verwoord, om de onuitspreekbaarheid van zijn 
leedd of liefde duidelijk te maken. Hannah Stouten vertelt dat al deze strepen ook wel 'de 
interpunctiee van de machteloosheid' worden genoemd, en wijst in verband met Feiths Julia op 
tweee functies van die interpunctie: 'De strepen en de punten moeten de lezers activeren, het 
onzegbaree suggereren' (Stouten 1993: 347). 
Dee roman Julia wekte meteen spotlust op: Bellamy en zijn vrienden publiceerden in 1781 in hun 
bundell  Eenige reisfragmenten en anecdotes een pagina vol leestekens: 'de lezer wordt verzogt 
dezee Zinsnijdingstekens in het Werk zelve in te vullen, daar en zo het behoort'.86 

Eerderr gebruikte Sterne de typografie in zijn roman The Life and Opinions of Tristram Shandy al 
omm de fantasie van de lezer zelf de ruimte te laten. Als hij in hoofdstuk 38 een hele bladzijde 
blankk laat, dan kan de lezer zelf een portret schetsen van een van de personages: 'here's paper 
readyy to your hand'. 'Sit down, Sir, paint her to your own mind. [..] please put your own fancy in 
it'.. Twee hoofdstukken later staan er gekrulde lijnen op de pagina, 'These were the four lines I 
movedd in through my first, second and third, and fourth volumes'.87 

Zoo last Sterne in zijn boek het grafschrift van Yorick in bij wijze van beeldcitaat, of een geheel 
zwartee pagina aan het einde van hoofdstuk twaalf. In dezelfde traditie gaat ook bijvoorbeeld 
Multatulii  te werk wanneer hij een visitekaartje afdrukt in Max Havelaar. 
Maarr in Tristram Shandy wordt de typografie ook ingezet om onzegbare momenten te 
verwoorden:: een zwarte bladzijde als een personage sterft, een heel hoofdstuk dat blanco blijft , 
streepjess waar iets onbeschrijflijk is. Zo parodieert Sterne de stijlfiguur van de aposiopese; het 
stilvallenn waar men al te overweldigd is door emoties om nog te kunnen spreken. Een van de 
manierenn om deze sprakeloosheid aan te geven was het zetten van gedachtestreepjes: Sterne 
parodieertt deze 'strepomanie' door die in overdreven vorm te imiteren. 
Hett gaat hier om een ironische benadering van 'onzegbaarheid', zoals blijkt als er regels 
sterretjess of streepjes worden ingelast waar het gaat om iemands 'private reasons' in hoofdstuk 
34,, of waar het gaat om gefluisterde roddel in hoofdstuk 14. Het onzegbare heeft hier zijn 
verhevenheidd verloren, en Steme steekt expliciet de draak met de retorische figuur van de 
aposiopese:aposiopese: 'My sister, mayhap' quoth my uncle Toby 'does not choose to let a man come so 
nearr her **** ' Make this dash, - 'tis an Aposiopesis. - take the dash away, and write Backside, -
'tiss Bawdy'.88 

GezelleGezelle en Gorter 

Wegg met u, penne, over 't gladde papier 
Uwee eigene bane en uw land is 't! 
GUIDOO GEZELLE 

Eenn paar decennia na Beets kwam de poëzie van de Vlaamse priester-dichter die de Nederlandse 
poëziee echt vernieuwde: Guido Gezelle (1830-1899). Beroemd zijn het 'krinklende winklende 
waterding'' of de gierzwaluwen die doen: 

Zie,, zie, zie, 
zie!!  zie! zie! 
zie!!!  zie!! zie!! 

zie!! ! 

Maarr ook in minder opvallende gedichten is Gezelle vernieuwend. Nieuw waren zijn spontane 
enn echte natuurimpressies, het volkse van zijn taal, het sensuele van zijn gedichten die tegelijk 
diepreligieuss zijn, én zijn vorm. In Gezelle gelezen geeft Paul Claes een overzicht van alle 
manierenn waarop Gezelle de traditionele vorm losliet. Vooral in de bundel Gedichten, Gezangen 
enen Gebeden uit 1862 is er 'geen enkele regel die hij niet in mindere of meerdere mate 



34 4 
doorbreekt'' (Claes 1993: 21). Geïnspireerd door voorbeelden uit de Duitse en Engelse 
romantiek,, veroorloofde de dichter zich hier alle vrijheden die bij die poëzie hoorden. Ook 
Bilderdijkss verzet tegen de klassiek dreunende versregel kende hij. 
Eenn andere inspiratiebron voor die vrije vorm was de Schrift zelf: als Gezelle bijbelgedichten 
vertaalde,, probeerde hij ze te schrijven in dezelfde vorm als het origineel. In plaats van met 
metrumm of rijm waren die gedichten gestructureerd door parallellen op inhoudelijk en syntactisch 
niveau,, door Gezelle benadrukt met behulp van de typografie.89 

Gezelless tijdgenoten merkten de afwijkende vorm wel op, maar begrepen die verkeerd. Zo 
verweett een criticus Gezelle de kreupelheid van zijn rijm, zonder te zien dat het assonerende rijm 
mett opzet gehanteerd was. Hoewel Gezelle was opgeleid in de classicistische traditie, schreef hij 
somss rijmloze of antimetrische verzen. Zo brak hij met de klassieke versregel die eindigde met 
eenn rust. In plaats daarvan eindigden Gezelles regels met enjambementen of elisies, waarmee hij 
dee gesloten versregel openbrak. 
Naa de experimenten in de bundel Gedichten, Gezangen en Gebeden keerde hij echter weer terug 
naarr de klassieke alexandrijn. Toch bleef hij experimenteren met het wit, zoals ik straks zal laten 
zien. . 

Claess onderscheidt vijf functies van de vorm van Gezelles gedichten, waarvan enkele vrij 
formeell  en technisch zijn. Voor mijn onderzoek zijn drie van de functies die Claes noemt van 
belang:: de ritmische, de semantische en de iconische functie. Op die momenten wijst Gezelles 
typografiee vooruit naar de betekenisvolle visuele vormen van het modernisme. 
Hett in- en uitspringen in de linkermarge is een van de opvallendste kenmerken van de typografie 
vann Gezelle. Een voorbeeld van de 'semantische' functie van de insprong is waareen smalle zin 
bijvoorbeeldd betrekking heeft op iets korts of kleins. Dit is hetzelfde typografisch procédé als aan 
dee orde kwam bij de Engelse dichters van de zeventiende en de achttiende eeuw. 
Hett omgekeerde kan natuurlijk ook: een extra lange regel, al dan niet met 'uitsprong', kan 
eveneenss betekenisvol zijn. Bijvoorbeeld in een van de 23 kleengedichtjes, 'De vlaamsche tale is 
wonderr zoet'. Daarin staat een naar rechts uitstekende lange regel, met nog een uitsprong in de 
linkermarge:: 'o vlaamsche tale, uw' kunste ontplooit'. Het ontplooien wordt zo gevisualiseerd in 
dee extra lange regel.90 

Claes'' 'semantische functie' is min of meer hetzelfde als wat ik hiervoor de 'thematische' functie 
noemde.. Wel een nieuwe toevoeging aan het rijtje mogelijke functies is de tweede, de 'ritmische 
functie'.. Daarmee bedoelt Claes dat bijvoorbeeld het schokeffect van een enjambement kan 
wordenn afgezwakt door de regel daarop te laten inspringen. 'In- en uitsprong desautomatiseren 
hett lezen en vermeerderen zo de informatie'. Voor een voorbeeld daarvan zou je kunnen denken 
aann het gedicht 'Een bonke keerzen kind' waarvan de typografie extreem is: 

Kijk tt naar den Hemel, 
daarr is Hij, 

daarr is, 
God! ! 

Dee omgekeerd trapsgewijze verdeling van de woorden over de regels volgt de 
spanningsopbouw:: door de komma's wordt die nog sterker. In hetzelfde gedicht staat meteen ook 
eenn voorbeeld van wat Claes de iconische functie noemt. De iconische functie onderscheidt zich 
vann de semantische in het feit dat het om een zuiver visuele analogie gaat. Het 'dakje' op de e 
kann dan bijvoorbeeld het beeld zijn voor een afdak. Een ander iconisch voorbeeld, ditmaal 
bewerkstelligdd door afwezigheid van het typografisch wit, is te zien in het gedicht 'Nen torre 
bouwen'' uit de ongebundelde gedichten (2002: 217). Het gaat om 'nen hoogen torre, pijlrecht', 
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enn het gedicht heeft ook de vorm van zo'n toren: 56 regels lang, zonder één witregel of in- en 
uitsprongen. . 
Zoo geeft Claes tevens betekenis aan het gebruik van leestekens. Een ander voorbeeld is waar de 
dichterr het afbrekingsteken in een enjambement zet. Dan wordt de afbreking koppelend, het 
afgesnedenn deel wordt mentaal weer bij het geheel gevoegd. We zullen in het laatste hoofdstuk 
zienn dat Faverey dezelfde techniek hanteert (zie p. 293). 
Hett in- en uitspringen van Gezelles regels wordt door Claes in verband gebracht met de ambigue 
persoonlijkheidd van de dichter zelf: hij was zowel dynamisch als statisch, zowel naar binnen als 
naarr buiten gericht. Claes noemt het paradoxale van Gezelles geest zelfs als voornaamste reden 
voorr zijn vernieuwingen in de poëzie. Hij wijst op het ontluikende en naar buiten tredende 
tegenoverr het gezagsgetrouwe en geïsoleerde van de dichter. Enerzijds is er een priester aan het 
woordd die een stichtende boodschap heeft, anderzijds een dichter die in de letters zelf een 
liefdesboodschapp doorgeeft. Er is een 'conflict tussen impuls en censuur, tussen vrijheid en regel, 
tussenn erotiek en retoriek' (1993: 65).91 

Hett typografisch wit, zoals uit de rest van deze studie zal blijken, is precies de plek waar een 
dergelijkee paradox een plaats kan krijgen. Het wit heeft immers zelf een paradoxaal karakter: het 
iss tegelijkertijd binnen en buiten. In hoofdstuk 2 hoop ik te demonstreren dat voor de dichter 
Leopoldd het typografisch wit op deze manier uitersten kon verenigen die in werkelijkheid elkaar 
uitsluiten:: binnen én buiten, beweging én stilstand, eenzaamheid én contact. 

Somss maakt Gezelle gebruik van het typografisch wit op een manier die niet in de classificatie 
vann Claes valt onder te brengen. In de bundel Tijdkrans bijvoorbeeld staat het gedicht 'De zonne 
rijst'.rijst'. Ik citeer de eerste strofe om de vorm te laten zien. De andere vier zien er hetzelfde uit: 

Dee zonne rijst, 
'tt gaan balken lichts 

dwerss door den choor; ze malen 
opp wand en vloer 
Godss heiligen, in 

roo,, blauwe en peersche stralen. 

Ookk de rest van het gedicht is een beschrijving van de lichtdoorschoten kerk. Het licht valt in 
banen,, die het huis van God 'doorlaaien'. Steeds staan er die twee uitspringende regels die de 
strofess doorboren zoals het licht de kerk. 
Datt is natuurlijk een thematisch gebruik van het wit van de pagina,92 maar er is meer aan de 
hand.. Door het gedicht zo met licht te doorstralen als de kerk, wordt het ook een beetje de kerk. 
Dee bedoeling is dat het de ziel van de lezer 'hemelwaards haalt' zoals het licht zelf. Het gedicht 
beeldtt dus in zekere zin zichzelf uit. Gezelle schreef ook vaak gedichten over taal: 
zelfreflexiviteitt was bij hem niet ongewoon. Mijn idee is dat er ook visuele zelfreflexiviteit 
bestaat. . 
Dee belangrijkste hypothese bij het lezen van het typografisch wit, zo beweerde ik in mijn 
inleiding,, was dat het wit een poëticale functie zou hebben. Ik veronderstelde dat moderne 
dichterss het wit kunnen gebruiken om 'een uitspraak te doen' over de poëzie zelf en over wat ze 
ermeee trachten te bereiken. Deze poëticale functie, die Claes niet noemt, meen ik ook in Gezelles 
poëziee te onderscheiden, bijvoorbeeld in het kerk-gedicht waarvan ik hiervoor het begin citeerde. 
Eenn van de dichters die in het vervolg van dit onderzoek centraal staan, Paul van Ostaijen, was 
eenn verklaard bewonderaar van Gezelle. In de spontane en muzikale poëzie van Gezelle zag Van 
Ostaijenn een voorbeeld van de onbewust ontstane poëzie die hij in de laatste jaren van zijn leven 
verdedigde.. Volgens Van Ostaijen-specialist Spinoy was het ook het hierboven beschreven 
strevenn naar trancendentie in Gezelles poëzie dat Van Ostaijen bekoorde. In een artikel over de 
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invloedd van Gezelle op Van Ostaijen stelt hij dat er tussen de twee dichters fundamentele 
overeenkomstenn bestaan in motivatie en werkwijze. Bijvoorbeeld de directe, dynamische manier 
waaropp Gezelle zijn lezer aanspreekt: *[..] een intens fysiek, welhaast seksueel gebeuren'.93 

Hierr is sprake van communicatie die 'dieper' is dan die van de taal, maar die wel met taal moet 
wordenn bereikt. Gezelle deed dat door het gedicht zo muzikaal mogelijk te maken. Toen Van 
Ostaijenn in zijn gedicht 'Gezelle*  de poëzie van de meester beschreef, was dit ook het aspect 
waaropp hij de nadruk legde. Spinoy stelt dat het gaat over Gezelles poëzie als 'een 
ontketen(en)dee kracht, die het nuchtere verstand tijdelijk uitschakelt en, in navolging van de 
muziek,, door de plastische kracht van haar materiële gedaante en de dynamiek van haar 
ontplooiingg bij de dichter en, als het goed is, ook bij de lezer een soort van roestoestand 
veroorzaakt'.944 De nadruk lag in Van Ostaijens visie op Gezelle dus op de materiële gedaante 
vann het gedicht95 en op een preconceptuele communicatie. 
Volgenss Spinoy wilden beide dichters in hun poëzie reiken naar een hoger, transcendent domein. 
Hunn 'spontane' poëzie gaat in feite over de ervaring van het absolute, zowel door de dichter als 
(naa bemiddeling van het gedicht) door de lezer. 
Hett grote verschil tussen de twee is dat de ervaring van het absolute bij Van Ostaijen leidde tot 
pessimisme,, zoals Spinoy het omschrijft: 'Van Ostaijens transcendentie is een "leere 
Tranzendenz'",, maar 'voor Gezelle is het besef van het eeuwige juist een "bron van troostvolle 
ervaringen'".. In de visie van Gezelle zijn priesterschap en kunstenaarschapp onontwarbaar met 
elkaarr verbonden: beiden zijn bemiddelaars tussen de mensen en God. 
Daarmeee komen we bij een cruciaal verschil tussen het typografisch wit in het modernisme en 
hett achttiende- en vroegnegentiende-eeuwse gebruik ervan. Ook toen kon het wit van de pagina 
wordenn ingezet om iets hogers of onbenoembaars te verbeelden, maar pas in de moderne poëzie 
zall  het gaan om de leegte van die transcendentie. 

Voorr het eerst valt dat te zien in de gedichten van Herman Gorter. Die zijn extreem wit: vooral 
enkelee van de sensitivistische Verzen fl890j zijn zo kort dat de pagina's wel zeeën van wit lijken 
waarr de woorden in zwemmen. Minder dan Beets gebruikt Gorter het wit direct als iconische 
uitbeeldingg of versterking van de inhoud van de tekst. Evenmin gaat het om het uitdrukken van 
eenn benoembaar religieus gevoel, zoals bij Gezelle. 
Hett wit is in de eerste plaats licht en leegte, en juist dat maakt Gorter modern. Het vele wit dat de 
kleinee gedichtjes omringt, benadrukt de lichtheid van de verzen en de lichtheid van de wereld die 
erinn beschreven wordt. 

Teederr licht 
onbewust, , 
uitt de kust 
vann 't licht.96 

Hett lijk t of Gorter tracht te wijzen naar een buitentalige wereld, maar dat hij voorzichtig te werk 
moett gaan omdat alleen de taal tot zijn beschikking staat. Heel even kunnen het talige en het 
zwijgendee elkaar misschien raken, in de enorme marges van wit. 
Opp die manier kan Gorter met de vorm van zijn 'verzen' de sensatie zelf oproepen. Zoals Mary 
Kemperinkk uiteenzet in Het verloren paradijs, had het streven van de Tachtigers naar de sensatie 
inn de literatuur te maken met het zoeken naar 'de waarheid'. Ook Gorter zocht daarnaar: 'De 
innerlijkee ervaring was het, of beter gezegd, de beleving - ook wel gewaarwording genoemd -
diee in hun ogen borg stond voor het waarheidskarakter'.97 

Datt is naar mijn mening wat we zien gebeuren in de gedichten die Gorter in de periode van de 
sensitivistischee verzen schreef. Door zijn subjectieve belevenis op deze manier vorm te geven, 
trachtt hij een contact teweeg te brengen tussen wat zich in het ik zelf afspeelt en het ongrijpbare 
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hogere.. Kemperink wijst ook op dit verband tussen het subjectieve en 'het hogere' dat door de 
Tachtigerss werd gelegd. 'Het metafysische wordt gezien als iets wat innig verbonden is met het 
subject,, het ik. [..] Diep in ons is iets onbewusts wat niet aan de erosie van de tijd onderhevig is. 
Datt element in ons - de Ziel, het Zelf, het Onbewuste - maakt dat wij deel hebben aan het 
onvergankelijke.,98 8 

Alss Gorter in zijn gedichten een contact teweeg brengt tussen zijn sensaties en iets daarbuiten, 
heeftt dat niet met de alledaagse buitenwereld te maken. Sem Dresden zag de grote witte marges 
vann Gorter zelfs als uitdrukking van een afstand tot de gewone wereld. De autonomie die 
dichterss als Gorter nastreven, wordt volgens Dresden uitgedrukt door het wit: er wordt een totale 
onafhankelijkheidd van de werkelijkheid nagestreefd, 'en deze onafhankelijkheid is 
gesimboliseerd,, zo men wil, in het egale wit waarmee het gedicht zich omgeeft' (1965: 599). 
Menn streefde, zo zet Dresden uiteen, in de poëzie steeds meer naar de volledige zuiverheid, een 
reinigingg die alle grenzen overschrijdt en een zo ijle lucht schept dat er niet meer in te ademen 
valt.. De geef nog een voorbeeld": 

Dee zon is op en 't is hier stil. 
Alless is fijn als een schil 

vann iets. -

Opnieuww is het gedicht zo kort dat het vrijwel opgaat in de pagina, en deel uitmaakt van de stille, 
lichtee wereld die in het gedicht beschreven wordt én die het gedicht omringt. Rodenko stelde dat 
hett gedicht zo 'ademloze aandacht' wordt: 'elk van deze gedichtjes lijk t een uiterst klein, uiterst 
fij nn microfoontje gericht op de Stilte, het Andere'.100 Gorter lijk t bijna niets te zeggen in de 
verdwijnendee versjes, en is daarmee een voorganger van Hans Faverey. Voordat hun gedichten 
err zijn, lossen ze alweer op in het wit. 
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InleidingInleiding - Een brief aan Verlaine 

Ill  n'y a que la Beauté ; - et elle n'a qu'une expression parfaite, la Poësie. Tout Ie reste, est mensonge - excepté, pour 
ceuxx qui vivent du corps, l'amour, et, eet amour de 1'esprit, 1'amitié. 
STÉPHANEE MALLARM É 

Eenn bijkans ondoorgrondelijke stijl kenmerkt niet alleen de poëzie van Stéphane Mallarmé maar 
ookk de vele essays die hij over zijn poëzieopvatting schreef. Het is moeilijk om op basis van die 
poëticalee uiteenzettingen tot een goed begrip te komen van zijn opvattingen. Gelukkig is 
Mallarméé in zijn brieven helderder en komen in de correspondentie de belangrijkste aspecten van 
zijnn poëtica aan de orde. Zo schreef Mallarmé in 1885 een lange brief aan Verlaine,101 die bezig 
wass aan een tekst over hem. Mallarmé vertelt hoe hij leraar Engels is geworden omdat hij van 
zijnn verzen alleen niet kon leven. Ook al omdat hij, zoals hij uiteenzet, steeds iets nieuws bleef 
proberen.. 'J'ai toujours rêvé et tenté autre chose, avec une patience d'alchimiste'. Poëzie 
schrijvenn stond voor Mallarmé gelijk aan iets onmogelijks proberen, zoals de pogingen van de 
alchemistenn om goud te maken. 
Ookk in het stuk 'Magie'102 vergelijkt Mallarmé de dichter met een tovenaar. Die tovenaar moet 
proberenn het Verzwegen ding' (Tobjet tu') op te roepen op een indirecte manier, met woorden 
diee een vorm van stilte zijn.1 3 Die stilte is een poging tot scheppen. Hieruit blijkt de paradox die 
Mallarméss werk beheerste: het streven om met woorden een stilte te creëren, een stilte waarin 
l'ldéel'ldée zelf zich zou manifesteren. Mallarmé schreef 'Magie' naar aanleiding van een boek van 
Huysmanss over de Middeleeuwen, en vergeleek daarin het 'grand oeuvre' van de poëzie met de 
alchemie. . 
All  tien jaar eerder, in de brief aan Verlaine, had Mallarmé over zijn 'grand oeuvre' bericht: 
'L'explicationn orphique de la Terre, qui est Ie seul devoir du poëte et Ie jeu littéraire par 
excellencee : car Ie oeuvre même du livre alors impersonnel et vivant, jusque dans sa pagination, 
see juxtapose aux equations de ce rêve, ou Ode'.1 Mallarmé zegt daarna dat hij er nooit in zal 
slagenn om dit boek helemaal te schrijven, daar is meer dan één mensenleven voor nodig. Wel 
kann hij er misschien een fragment van laten zien, om te bewijzen dat hij toch een visie heeft 
gehadd van datgene wat hij niet kon bewerkstelligen. 
Dee gedichten die hij ondertussen schrijft, hebben voor hem de waarde van vingeroefeningen, 
'entretenirr la main'. In tegenstelling tot de gedichten zou het Boek zelf anoniem moeten zijn: 'Ie 
Textee y parlant de lui-même et sans voix d'auteur'. 
Hett hele tijdperk waarin hij leeft, vindt Mallarmé ongeschikt voor poëzie. Het is een tussentijd; 
tee ouderwets enerzijds en te veel in een afwachtende opwinding anderzijds. Het enige wat hij kan 
doen,, is doorwerken aan het raadsel met de blik op de toekomst gericht, en af en toe een gedicht 
naarr de mensen sturen 'als een visitekaartje'. Dat is een houding die eenzaamheid met zich 
meebrengt,, en de dichter bevindt zich dan ook meestal alleen op zijn studeerkamer: 'la feuille de 
papierr souvent blanche'. 
Mallarméé probeerde het onmogelijke: het creëren van een stilte met woorden. In die stilte zou de 
ideee zich kunnen manifesteren die de weerspiegeling is van een afwezigheid. Die idee moet 
wordenn uitgedrukt in 'Ie grand-oeuvre', onder andere in de vormgeving van de pagina's. Hierna 
zall  ik achtereenvolgens ingaan op de betekenis voor Mallarmé van Vldée en het Néant en de rol 
vann het wit van de pagina hierin. 
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Lee monde est fait pour aboutir a un beau livre. 
STÉPHANEE MALLARM É 

Mallarméss overtuiging dat de dichters toegang hadden tot de Idee houdt verband met zijn 
taaiopvatting.. Hij wees op het arbitraire verband tussen het woord en zijn betekenis, zoals later 
Dee Saussure deed met zijn onderscheid tussen signifiant en signifié. Hij zag een onoverbrugbare 
klooff  tussen de onvolkomen taal van alledag en de taal van de dichters. In die dichterlijke taal 
zouu het verband tussen de woorden en hun betekenissen niet meer willekeurig moeten zijn, 
maarr gemotiveerd. 
Datt geloof in de mogelijkheden van een dichterlijke taal onderscheidt Mallarmé van de 
twintigste-eeuwsee moderne dichters, die hun wantrouwen jegens de taal benadrukken. Voor 
Mallarméé was het geen obstakel voor de poëzie dat de taal gebrekkig is, dat was juist haar 
bestaansgrond!!  Poëzie moet het arbitraire van de taal opheffen: 'motiver le langage' (Genette 
1969:: 144). 
Inn de poëticale tekst 'Crise de vers'105 betreurt Mallarmé het dat de taal de dingen niet kan 
uitdrukkenn door een soort 'toetsen' die met het woord corresponderen. Het woord 'jour' heeft 
eerderr een duistere klank, het woord 'nuit' een heldere: 'Quelle deception'. Maar we moeten 
well  weten dat als het ideale woord bestond, het vers niet zou bestaan: dat vult het gebrek van de 
talenn aan en is een 'complément supérieur' (OC: 364). 
Inn deze gemotiveerde taal zou de idee zelf tot uitdrukking gebracht kunnen worden. De nadruk 
diee Mallarmé legt op de idee wijst al in de richting van een metafysica. Zelfs al wordt Mallarmé 
gezienn als de eerste moderne dichter, dan blijf t het van belang om te erkennen dat zijn poëtica 
geworteldd is in de romantiek, en teruggrijpt op de Duitse romantische literaire theorie. Mallarmé 
geloofdee net als de romantici in een Ideaal boven of achter de werkelijkheid, dat zich niet op de 
traditionelee manieren liet kennen of benoemen. 
Err is dan weliswaar geen afwezigheid van metafysica, je kunt wel spreken van de metafysica 
vann de afwezigheid. De idee kon alleen maar worden opgeroepen in het vers, mits de 
werkelijkheidd zelf daarin vernietigd of afwezig gemaakt is. Een van de meest geciteerde 
uitsprakenn van Mallarmé heeft betrekking op de afwezigheid die het noemen van de dingen 
bewerkstelligt:: 'Je dis: "une fleur" et, hors d'oubli oü ma voix relègue aucun contour, en tant que 
quelquee chose d'autree que les calices sus, musicalement se léve, idéé même et suave, 1'absence 
dee tous bouquets' (oc 368). 
Vaakk wordt maar een deel van deze zin geciteerd, waarschijnlijk omdat hij zo ingewikkeld is -
alss al de zinnen van Mallarmé. Er staat iets als: 'Ik zeg: "een bloem", en buiten de vergetelheid 
waarr mijn stem geen enkele omtrek aan verbindt, voorzover iets anders dan de gekende kelken, 
richtricht het lieflijk e idee zelf zich muzikaal op: de afwezigheid van alle boeketten'. Dit afwezige 
boekett wordt vaak aangehaald om te laten zien hoe Mallarmé op het 'niets' gericht is. 
Dee Mallarmé-exegeten zijn verdeeld over de vraag of het bij de dichter gaat om een echte lege 
afwezigheid,, het Néant, of om een platoons Ideaal. De vraag is of het boek het Niets moet 
vertegenwoordigen,, zoals Blanchot meent,106 of het Ideaal dat het universum in zijn geheel zou 
vertegenwoordigen:: 'représentant comme il le peut 1'univers' (Mallarmé 1995: 393). 
Uitt het bovenstaande citaat over de afwezigheid van alle boeketten zou je kunnen opmaken dat 
Mallarméss cultus van het verdwijnen van de dingen niet negatief is, en juist een platoonse 
dimensiee heeft. Want met het verdwijnen van ieder reëel boeket verschijnt wel de 'idéé' daarvan. 
Hett is voor Mallarmé de taak van de dichter om de werkelijkheid te vernietigen zodat de idee 
opgeroepenn kan worden in het gedicht. 
Ikk denk dat de onoplosbaarheid van deze kwestie te maken heeft met de inhoud die het begrip 
'idéé'' bij Mallarmé krijgt: dat behelst op zijn beurt een soort leegte. Dus Mallarmé streeft wel 



naarr het uitdrukken van de idee, maar treft daarin slechts het niets aan, het Néant, waarachter het 
Schonee schuilgaat. 
Inn april 1866 'ontdekte' Mallarmé zowel de Schoonheid als dit Néant.107 Aan zijn vriend Cazalis 
schreeff  de dichter dat hij wel reist, maar in 'Onbekende gebieden'. En hij vervolgt: 'et si, pour 
fuirr la réalité torride, je me plais a évoquer des images froides, je te dirai que je suis depuis un 
moiss dans les plus purs glaciers de 1'Esthétique - qu'après avoir trouvé Ie Néant, j'ai trouvé Ie 
Beau,, - et que tu ne peux t'imaginer dans quelles altitudes lucides je m'aventure. Il en sortira un 
cherr poème auquel je travaille, et, eet hiver (ou un autre) Hérodiade, oü je m'étais mis tout entier 
sanss Ie savoir, d'oü mes doutes et mes malaises, et dont j'ai enfin trouvé Ie fin mot, ce qui me 
raffermitt et me facilitera Ie labeur'.108 

Inn een volgende brief aan Cazalis, in het voorjaar van 1867, schrijft de dan vijfentwintigjarige 
Mallarméé dat God eerst 'geveld' moest worden voordat de dichter kon uitkomen bij de Pure 
Conceptie.. Mallarmé liep het risico zelf tot een Niets gereduceerd te worden, en hij concludeert 
datt hij nu 'onpersoonlijk' geworden is, en een middel van de 'Universele Geest om zich te 
ontwikkelen'.1099 Hij vertelt dat hij bezig is aan gedichten van een 'zuiverheid die de mens nog 
niett eerder bereikt heeft - en misschien nooit meer bereikt'. 
Godd heeft dus niets te maken met de zuivere hoogtes waar Mallarmé naar op zoek is. Volgens 
Paull  Bénichou was zo'n rechtstreeks atheïsme bij Mallarmés voorgangers niet vertoond. 
Mallarméé was weliswaar niet de enige ongelovige dichter uit zijn tijd, maar waarschijnlijk 
voeldee hij het hevigst de gevolgen van zijn atheïsme voor de staat van de poëzie.110 

Niett alleen God moest het veld ruimen. Mallarmé schrijft aan Eugène Lefébure dat zijn 
zoektochtt naar de zuivere gletsjers van het schone gepaard gaat met eliminatie: iedere waarheid 
diee werd bereikt kwam slechts voort uit het verlies van een indruk die hem toestond om dieper 
doorr te dringen in de sensatie van de Absolute Duisterheid: 'La destruction fut ma Beatrice'}11 

Dee dichter vertelt dat hij eerder triest is om zijn resultaten dan trots, omdat hij zijn doel alleen 
bereiktt heeft door de gemakkelijke vernietiging van het ik : de destructie gold dus ook de dichter 
zelf.. Ergens anders stelde Mallarmé ook al dat het pure gedicht het verdwijnen van de dichter 
eist,, die het initiatief aan de woorden overlaat: 'L'oeuvre pure implique la disparition élocutoire 
duu poëte, qui cède 1'initiative aux mots'.113 

EenEen sonnet 

Hoee is het wit te brengen in het zwart? 
SEMM  DRESDEN 

Eenn voorbeeld van de manier waarop Mallarmé het Niets gestalte geeft, is het 'sonnet en -x' 
(OC:: 68), geschreven in 1868, dus na Mallarmés 'ontdekking' van het Néant. Een aantal 
voorwerpenn in een duistere kamer wordt beschreven. Het gaat om dingen die er niet zijn, ofwel 
omdatt ze niet bestaan, ofwel omdat hun aanwezigheid ontkend wordt. Door het herhaalde 
eindrijmm op -x lijk t er ook een kruis te worden gezet door het hele gedicht zelf. Bertrand 
Marchal,, de editeur van de correspondentie en poëzie, wees er bovendien op dat dit gedicht, door 
dee opvallende rijmwoorden, iets heeft van een schilderij en eerst de blik naar zich toetrekt, 
voordatjee begint met lezen. Maar ook daarna blijf t het gedicht in zichzelf besloten: de 
onbegrijpelijkee of zelfs niet-bestaande woorden verwijzen louter naar zichzelf. Het gedicht blijkt 
opp het laatst slechts een lijst symbolen van de vergeefse strijd tegen de afwezigheid.114 Het is het 
vierdee gedicht in een reeks van 'plusieurs sonnets': 
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Sess purs ongles tres haut dédiant leur onyx, 
L'Angoisse,, ce minuit, soutient, lampadophore 
Maintt rêve vespéral brülé par Ie Phénix 
Quee ne recueille pas de cinéraire amphore 

Surr les credences, au salon vide : nul ptyx, 
Abolii  bibelot d'inanité sonore, 
(Carr Ie Maïtre est allé puiser des pleurs au Styx 
Avecc ce seul objet dont Ie Néant s'honore). 

Maiss proche la croisée au nord vacante, un or 
Agonisee selon peut-être Ie decor 
Dess licornes ruant du feu contre une nixe, 

Elle,, défunte nue en Ie miroir, encor 
Que,, dans 1'oubli ferme par Ie cadre, se fixe 
Dee scintillations sitöt Ie septuor.I15 

Behalvee de steeds herhaalde woorden op -x aan het einde van de versregels, hebben ook de 
haakjess in de tweede strofe een zekere 'uitwissende' functie. Bovendien speelt het hermetische 
vann dit gedicht een rol: door een vrijwel niet te begrijpen gedicht te schrijven, weerhoudt 
Mallarméé zich van communicatie. In zekere zin zegt hij 'niets'. 
Voorr een beter begrip van dit gedicht kan de correspondentie van Mallarmé opnieuw van pas 
komen:: in juli 1868 stuurt Mallarmé een brief aan Cazalis met dit sonnet erbij, onder de titel: 
'Sonnett allégorique de lui-même'. Na wat gebabbel over Cazalis' uitgestelde huwelijk en 
gemeenschappelijkee plannen voor de zomer, gaat Mallarmé in een postscriptum in op zijn eigen 
sonnet:: 'il est inverse, je veux dire que Ie sens, s'il en a un (mais je me consolerais du contraire 
gracee a la dose de poèsie qu'il renferme, ce me semble) est evoqué par un mirage interne des 
motss mêmes'. Dus het gedicht is omgekeerd: de betekenis (als het gedicht al een betekenis heeft, 
maarr Mallarmé zou het niet erg vinden als het niet zo was, door de hoeveelheid poëzie die het 
gedichtt in zich draagt) wordt opgeroepen door een interne spiegeling van de woorden zelf. 
Alss je de woorden een paar keer voor je uit mompelt, zo meent Mallarmé, krijg je een 
kabbalistischee sensatie. Het gedicht is zo zwart-wit mogelijk en zou zich lenen voor een ets vol 
'Rêvee et Vide'. Vervolgens beschrijft Mallarmé de ets die hij voor zich ziet:117 'een nachtelijk 
venster',, 'een kamer met niemand erin', 'een 'zieltogende lijst van de achterin opgehangen 
spiegell  met zijn onbegrijpelijke gesterde weerkaatsing van de Grote Beer, die aan de hemel 
alléénn dit door de wereld verlaten verblijf verbindt*  (Mallarmé 1989: 75). 
Hett raam waar hett in het gedicht over gaat vormt een 'cadre', eenn lijst, waarbinnen de 
fonkelingenn van de sterren zich fixeren. Als de lege salon ook gelezen kan worden als het 
gedichtt zelf, waarin de 'welluidende nietigheid' van de dingen aanwezig is, dan is dat gedicht 
eenn lijst of kader, uitzicht biedend op gefixeerde sterren. Dit poëticale beeld zal nog terugkomen 
inn 'Un Coup de Dés'. 

Inn het 'sonnet en -x' wordt het gedicht ondergebracht in de nacht. Omgekeerd wordt de lege 
paginaa bij Mallarmé vaak voorgesteld door middel van de metafoor van de dageraad. Het tweede 
gedichtt van dezelfde reeks is een al even 'leeg' sonnet, dat begint met 'Le vierge, Ie vivace et Ie 
bell  aujourd-hui' (OC: 67). In dit sonnet is het beeld voor de dageraad een stralende, maagdelijke 
dag,, waarin een zwaan te zien is die in de loop van de nacht is vastgevroren in het ijs. De vogel 
zouu het ijs met een machtige vleugelslag kunnen breken (de 'coup d'aile' die bij Mallarmé altijd 
eenn beeld is voor de dichterlijke creatie). 
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Marchall  wijst erop dat dit gedicht zich ontwikkelt tussen de twee marges 'comme si elle ne 
sortaitt de Tune pour tendre désespèrement vers 1'autre'.118 In deze passage van niets naar niets, 
vann wit naar wit, is er alleen een zichtbaar spoor door het schuim of over het ijs. 
Dee 'blanche agonie' van de zwaan is ook die van de dichter die onmachtig is het ideaal te 
bezingen.. Het wit van het bevroren meer, van de zwaan, van de maagdelijke dag, van de gletsjer, 
enn van de 'steriele winter' lijk t hier te staan voor poëtische onmacht. 
Dee paradox is dat er vanuit die bevroren stilte wel een sonnet is ontstaan. Daarom stelt Blanchot 
datt de stilte voor Mallarmé niet het echec van zijn dromen betekent, net zo min als het een 
toegevenn is aan de onzegbaarheid of een verraad aan de taal: de stilte wordt juist nagestreefd als 
hett doel van de poëzie. Mallarmé zelf zegt dat het de opdracht van de dichter is om de stilte te 
vertalenn : 'Le silence, seul luxe après les rimes, un orchestre ne faisant avec son or, ses 
frólementss de pensee et de soir, qu'en détailler la signification a 1'égal d'une ode tue et que c'est 
auu poëte, suscité par un défi, de traduire !' (oc: 310: Mimiquè). 
Blanchott noemt dit de paradox van Mallarmé: het feit dat de woorden de stilte mogelijk moeten 
maken.. Uit die paradox heeft Mallarmé zich nooit weten te bevrijden, ook niet met behulp van 
hett wit van de pagina: 'C'est en vain qu'il demande au blanc de la page blanche, a la marge 
encoree intacte, une representation matérielle du silence'. 

Wit Wit 

Ramenerr son §me a la virginité de la feuille de papier. 
STÉPHANEE MALLARM É 

Mallarméss gedichten gaan vaak over sneeuw en ijs, maagdelijkheid en puurheid, zwanen, witte 
beddenlakens,, zeilen, (moeder)melk, kantwerk en natuurlijk het lege papier. Het sonnet 'Salut' 
bijvoorbeeldd (OC: 27), dat Mallarmé in 1893 voordroeg bij een diner voor schrijvers. In een 
ingenieuzee dubbele beeldspraak wordt zowel vers als schrijversdis in marinemetaforen 
beschreven: : 

Rien,, cette écume, vierge vers 
AA ne designer que la coupe ; 
Tellee loin se noie une troupe 
Dee sirenes mainte a 1'en vers. 

Nouss naviguons, 6 mes divers 
Amis,, moi déja sur la poupe 
Vouss 1'avant fasteux qui coupe 
Lee flot de foudres et d'hi vers ; 

Unee ivresse belle m'engage 
Sanss craindre même son tangage 
Dee porter debout ce salut 

Solitude,, récif, étoile 
AA n'importe ce qui valut 
Lee blanc souci de notre toile.1 

Mallarméé was bezig aan een uitgave van zijn verzamelde gedichten toen hij in 1898 stierf. Hij 
wildee die bundel openen met dit 'Salut', zodat zijn hele oeuvre meteen in het teken zou staan 
vann het wit en het niets - het begint al met het woord 'Rien'. Het maagdelijke vers, het 'niets', 
wordtt vergeleken met het schuim op de golven maar ook op de champagne. De witte pagina is 
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hett wit van het tafellinnen dat ook het zeil van het schip kan zijn: allemaal voorbeelden van wat 
ikk 'thematisch wit' heb genoemd, met dit onderscheid dat het wit van de pagina hier meer lijk t 
tee worden beschreven dan betekenisvol gebruikt. Alleen het wit onder en boven het gedicht 
wordenn duidelijk ingezet om de woorden 'Rien' en 'toile' te versterken. 

Hett lijk t in de sonnetten nooit te gaan om een volstrekte leegte, maar om een afwezigheid die de 
voorwaardee is voor het bereiken van het Absolute. De dingen verdwijnen om plaats te maken 
voorr het zuivere en maagdelijke vers waarin de idee bereikbaar zou kunnen zijn. In poëzie 
moestenn volgens Mallarmé geen woorden staan die doorverwijzen naar de dingen die ze 
vertegenwoordigen,, maar alleen woorden die verwijzen naar hun eigen aanwezigheid. Daarom 
hechttee Mallarmé veel waarde aan de materiële aspecten van de taal; de handeling van het 
schrijvenn zelf was van het grootste belang, net als de fysieke concentratie op het witte papier. 
Zoalss Dresden in zijn studie over het symbolisme uiteenzet: 'Het onaantastbare moet in de lyriek 
dankzijj  gezuiverde woorden als volstrekt wit ijs verschijnen. Het is geen toeval, dat Mallarmé 
zichh zo regelmatig uitlaat over de "page blanche" of de "page vierge". Hij wordt (óók in 
sommigee gedichten) gefascineerd door de witte bladzijde die (nog) niet door inkt besmeurd is. 
Menn zal begrijpen waarom: wit symboliseert ongetwijfeld afwezigheid en het Niets, het gedicht 
datt er niet is; wordt het geschreven, dan houdt dat een aantasting en in een zekere zin een 
aanrandingg in van de bladzijde die maagdelijk was. Op die wijze kunnen niet alleen absoluut en 
zuiverzuiver gelijk worden gesteld, ook wit en maagdelijk behoren daarbij. Gelijk dat toegaat in de 
ijss wereld of het azuur van Mallarmé spiegelen zij elkaar ononderbroken'.121 

Niett alleen in de sonnetten krijgt het wit bij Mallarmé een poëticale functie. Hetzelfde gebeurt 
inn het lange gedicht 'Hérodiade'. Er is nog geen sprake van typografisch wit, zoals later in vUn 
Coupp de Dés', maar wel van een symboliek van sneeuw, ijs, steriliteit en maagdelijkheid. 
Hérodiadee (oftewel: Salome) was een populair onderwerp aan het einde van de negentiende 
eeuw.. Mallarmé maakt in de eerste plaats een poëticaal symbool van haar.122 In de drie delen van 
ditt gedicht zijn veel witte symbolen te vinden die verband houden met de kill e schoonheid van 
Hérodiade.. De zwaan in de slotgracht, de spiegel - die weer is als ijs - waar zij in kijkt, de al te 
wittee lakens op haar bed, haar bed dat tevens met de witte pagina en met het graf wordt 
vergeleken.. De jonge maagd vertegenwoordigt de nieuwe poëzie, die neigt naar de stilte en de 
wittee pagina die het Absolute zou kunnen benaderen, maar die ook het risico loopt van een 
dodelijkee steriliteit. Het was in een brief over dit gedicht dat Mallarmé zijn beroemde poëticale 
uitspraakk 'Peindre non la chose mais 1'effet qu'elle produit' formuleerde.123 

Unn Coup de Dés - het voorwoord 

Inn het gedicht 'Un Coup de Dés' lukt het Mallarmé om met woorden een stilte vorm te geven en 
echtt te experimenteren met het wit van de pagina, 'comme silence alentour': 'les blancs, en 
effet,, assument Fimportance, frappent d'abord'. Hier benadert hij waarlijk zijn poëticale 
streven. . 
Mallarméé liet 'Un Coup de Dés' vergezeld gaan van een voorwoord, waarin hij uitgebreid 
spreektt over de rol van het typografisch wit in de poëzie. Het is van belang om daar eerst bij stil 
tee staan, alvorens het gedicht zelf te bestuderen. 
Inn het voorwoord legt Mallarmé uit dat hij niet méér wit gebruikt dan in gewone poëzie, maar 
datt hij het meer heeft verspreid over de hele pagina. Het gaat hem om een 'espacement de la 
lecture'.. De lege plekken van het witte papier worden gebruikt op momenten dat een beeld 
verdwijntt om plaats te maken voor een ander beeld: 'Le papier intervient chaque fois qu'une 
image,, d'elle-même, cesse ou rentre, acceptant la succession d'autres'. Het wit is dus een 
grensgebiedd waar het ene beeld overgaat in het andere. 
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Eenn tweede functie die Mallarmé noemt, heeft te maken met de platoonse Idee. Het gaat in de 
poëziee niet langer om klank of rijm, zo vervolgt de dichter, maar om de 'subdivisions 
prismatiquess de 1'Idée'. Daarom verschijnt het wit niet meer, zoals in een sonnet, op vastliggende 
plaatsen. . 
Naastt het uitbeelden of zelfs creëren van deze prismatische onderverdeling van de Idee, noemt 
Mallarméé een derde functie van het wit in zijn gedicht. Hij zet uiteen hoe het gebruik van het wit 
dee leesbeweging beïnvloedt: die kan worden versneld of vertraagd. In plaats van de zin of de 
strofee is nu de pagina de eenheid geworden die de lezer in één oogopslag kan aanschouwen.124 

Eenn vierde aspect dat aan de orde komt in Mallarmés inleiding is dat men door de beweging het 
narratievee (het 'recit') kan vermijden, en zo kan zorgen dat het gedicht meer op een partituur 
lijkt . . 

Verschillenn in typografie en de plaatsing van de woorden op de pagina zijn aanwijzingen voor de 
voordrachtt van het gedicht, schrijft Mallarmé.125 Hij volgde die aanwijzingen overigens zelf niet 
op,, weten we dankzij Paul Valéry. Zodra Mallarmé een gedicht af had, vroeg hij zijn jonge 
bewonderaarr te komen, aan wie hij het nieuwe werk dan voordroeg. In weerwil van alle 
instructiess in het voorwoord declameerde Mallarmé op uiterst vlakke toon, noteerde Valéry. 
Voorr Valéry was het alsof hij voor het eerst een gedachte beeld zag worden: 'Il me sembla de 
voirr la figure d'une pensee, pour la première fois placée dans notre espace. Ici, véritablement, 
1'étenduee parlait, songeait, enfantait des formes temporelles'.126 

Nett als Valéry was Mallarmé zelf zich bewust van het revolutionaire van zijn werk. 
Tegelijkertijdd zei hij dat het niet zijn bedoeling was te tornen aan het 'antieke vers'. Dat moest 
ookk blijven bestaan, als het 'keizerrijk' van de passies en de dromen. Het meer experimentele 
verss kon dan gebruikt worden voor het weergeven van de 'complexe of intellectuele 
verbeelding'. . 

Inn een interview uit 1891 gaf Mallarmé aan dat het traditionele vers voor hem vooral van belang 
iss op momenten van 'zielscrisis'. Afgezien van dat soort verzen is de rest van de poëzie in een 
nieuwee tijd terechtgekomen, het gedicht is nu overal te vinden waar de taal ritme heeft. De 
'grandess orgues du metre officiel' bepalen niet langer de toon (OC : 866). In de nieuwe poëzie 
vann de jonge dichters gaat het niet om het rechtsreeks weergeven van de dingen, maar om het 
suggereren:: 'voila Ie rève' (oc 868). 
Suggererenn kan in woorden, maar eveneens in het wit van de pagina. Het wit krijgt bij Mallarmé 
ookk de figuratieve functie die we bij Gezelle en andere negentiende-eeuwse dichters hebben 
gezien.. In een brief aan André Gide legt Mallarmé legt uit hoe de typografie van 'Un Coup de 
Dés'' een zinkende boot imiteert en dat de zinnen daarom van de top van de pagina naar de 
bodemm zakken.127 

Eenn functie van de vorm, die Mallarmé hier niet noemt maar die wel spreekt uit zijn andere 
poëticalee teksten, is: het uitschakelen van het toeval. In 'Le mystère dans les lettres' schrijft hij 
overr de relatie van het wit tot het toeval. Die relatie is complex, en van groot belang voor 'Un 
Coupp de Dés'. In 'Le Mystère dans les lettres' heeft hij het over lezen als 'steunen op het wit dat 
zijnn onschuld onthult, in een vouw'.128 Het toeval, de chaos, is het eerste 'goedkope', 
ongedifferentieerdee wit. Nadat het gedicht geschreven is, de constellatie gecreëerd is, keert het 
witt terug, maar dit keer als een 'zeker' wit, bedwongen door de constructie van het vers. Als 
Mallarméé spreekt over de authentieke stilte in het wit, is dat een stilte die is gevallen in het wit 
nadatt het toeval 'woord voor woord' overwonnen is. De stilte en de leegte krijgen dus een 
waardee bij de gratie van de aanwezigheid van woorden. Dan ontstaat een constructie die raakt 
aann het Absolute, en zijn de witte plekken maagdelijke 'fragmenten van onbevangenheid' en 
'huwelijksbewijzenn van de Idee'. 
Uitt Mallarmés versexterne poëtica kunnen dus enkele ideeën over het typografisch wit worden 
afgeleid.. Ten eerste voegt hij wit in waar het ene beeld plaatsmaakt voor het andere: het 



functioneertt als een overgangsgebied. Daarnaast is het wit een aanwijzing voor de voordracht 
vann het gedicht. Ten derde gaat het de dichter om meer dan het vormgeven van een absolute 
leegtee in het wit, namelijk om het suggereren en oproepen van de Idee. De witte plekken zijn 
'vouwen'' in de tekst waarin het gedicht strijd levert met het toeval, maar als 'constellation' ten 
slottee overwint. Ook legt Mallarmé veel nadruk op de actieve rol van de lezer. De leesbeweging 
kann door het wit worden versneld of vertraagd. Ten slotte kent hij ook een iconische rol toe aan 
hett gebruik van het wit, die verder reikt dan het natekenen met woorden. Sommige regels in 'Un 
Coupp de Dés' beelden wel uit wat ze benoemen, een schipbreuk of een sterrenbeeld, maar niet 
omm die zaken zelf aanwezig te stellen. Het streven is juist om door de afwezigheid van het ding 
zelfdee idee erachter op te roepen. In de bespreking van het gedicht zal ik duidelijk maken dat het 
Mallarméé in zijn figuratieve voorstellingen gaat om het tastbaar maken van de kloof tussen het 
woordd en het ding. 

Unn Coup de Dés - de tekst 

Lee silence, Ie néant, c'est bien la 1'essence de la littérature. 
MAURICEE BLANCHOT 

Hett 'componeren' van het wit, dat Mallarmé net zo mooi vond als het componeren van een vers, 
vondd zijn hoogtepunt in 'Un Coup de Dés'. Het wit is hier niet meer alleen thema, maar heeft 
gestaltee gekregen binnen het vers. Dit gedicht, het laatste dat de dichter schreef, was zoals hij 
zelff  stelde de enige literaire erfenis die hij zijn vrouw en dochter naliet. Hoewel het de dichtst 
mogelijkee benadering was van wat 'Le Livre' had moeten worden, is het dat niet. Om die reden 
heeftt men wel geopperd dat het hier om een echec zou gaan. 
Hett is de vraag of dat een zinvolle manier is om over Mallarmés poëzie te spreken. Zijn ideaal 
wass per definitie onbereikbaar. Vergeleken bij het onrealiseerbare project van Het Boek 
beschouwdee Mallarmé de rest van zijn werk als onbelangrijk. Al het andere had slechts 
voorbijgaandee waarde, zoals hij in 1895 schrijft: 'Beaucoup de ces poèmes, ou études en vue de 
mieux,, comme on essaye les becs de sa plume avant de se mettre a 1'oeuvre'. 
'Unn Coup de Dés' (OC 457-477. Zie de afdruk van de tekst hierna) beslaat elf pagina's, waarbij 
tweee opengeslagen pagina's samen telkens als één worden gerekend. Het verscheen eerst in mei 
18977 in het internationale tijdschrift Cosmopolis. Vlak voor zijn dood bereidde Mallarmé nog 
eenn aparte uitgave voor, die vergezeld zou gaan van illustraties van Odilon Redon, de 
symbolistischee schilder die ook Les Fleurs du mal had geïllustreerd. Mallarmé besteedde veel 
aandachtt aan de typografie van die uitgave, en ging persoonlijk in drukkerijen zoeken naar de 
juistee lettertypes (OC 1583). Valéry vertelt hoe Mallarmé de typografie van kranten en reclames 
bestudeerdee : 'Il avait étudié tres soigneusement (même sur les affiches, sur les journaux) 
1'efficacee des distributions de blancs et de noir, 1'intensité comparée des types'. 
Dee tekst van het gedicht is moeilijk en valt niet te reduceren tot een parafraseerbare betekenis. Ik 
zall  enkele elementen noemen. Het gedicht heeft een hoofdzin, in vieren gedeeld en over alle 
pagina'ss verspreid: 'Un Coup de Dés jamais n'abolira l'hasard'. Het eerste deel van de zin staat 
opp de eerste pagina. Vandaar dat die over het algemeen beschouwd wordt als de titel van het 
gedicht. . 
Dee laatste regel van het gedicht is: 'Toute Pensee emet un Coup de Dés'. Het gedicht eindigt dus 
mett de vier woorden waarmee het begon. Zo wordt het een afgesloten geheel, een cirkel. Dat 
circulairee geeft het gedicht een zelfuitwissend karakter. Dit wordt versterkt door het 
tautologischee karakter van de hoofdzin: het Franse woord 'hasard' betekent toeval, en stamt van 
hett Arabische woord voor dobbelspel,130 zodat er in feite staat: het spel vernietigt nooit het spel. 
Hiervoorr kwam het belang van het toeval al ter sprake. Enigszins versimpeld gezegd lijk t het 
toevall  bij Mallarmé te staan voor een chaotische wereld waar de mens geen invloed op kan 
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uitoefenen,, zeker omdat hij niet kan rekenen op het bestaan van een God. Het toeval omvat dus 
onzee sterfelijkheid en onze onmacht ten opzichte van het lot. 
Inn een prozagedicht waar 'Un Coup de Dés' op teruggaat, 'Igitur', neemt de jonge hoofdpersoon 
vergiff  in, in een uiterste poging het toeval uit te schakelen. Igitur wil zich zo onttrekken aan de 
dwingendee kringloop van leven en sterven waar zijn voorouders in zaten; hij wil de geschiedenis 
afsluiten.. Behalve voor 'de sterfelijkheid' kan het toeval bij Mallarmé ook staan voor de 
onberekenbaree en oncontroleerbare chaos die de natuur is. De vraag die er in dit gedicht wordt 
gesteld,, luidt ongeveer: is er een hogere orde te ontwaren achter de chaos? 

Hoee ziet het gedicht er uit? Verspreid over de pagina staan woorden of zinsflarden in wisselende 
lettertypess en lettergrootte. Het is duidelijk dat we steeds twee pagina's tegelijk als een geheel 
moetenn zien, waarbij de woorden soms symmetrisch rond de middenvouw geordend zijn. 
Johannaa Drucker wijst er in The visible word op dat daardoor een 'spatial illusion' ontstaat, alsof 
dee maat van de letters te maken heeft met fysiek gewicht, waarbij de rechterkant van de pagina 
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dee linkerkant in balans houdt. 
Omm de hoofdzin heen is een aantal woorden en fragmenten gegroepeerd. Het gaat daarin over 
eenn schipbreuk, over een kapitein op een boot die een beslissing moet nemen: gooit hij de 
dobbelstenenn of niet? Net als het slikken van het gif in 'Igitur' zou het gooien van de 
dobbelstenenn een ultieme poging kunnen zijn om het toeval uit te schakelen. De kapitein gooit 
niet,, en gaat ten onder met zijn schip. Zijn worp zou het toeval nooit teniet hebben gedaan -
blijkenss de hoofdzin van het gedicht is dat immers onmogelijk. Ware het niet dat een tweede 
belangrijkee regel uit het gedicht daar weer op terug lijk t te komen: 'Rien n'aura lieu que Ie lieu 
exceptéé peut-être une constellation' (Niets vindt plaats dan de plaats behalve misschien een 
constellatie).. Op allerlei manieren wordt deze zin ondergeschikt gemaakt aan de hoofdzin. 
Grammaticaall  maar ook typografisch valt deze zin 'onder' de vetgedrukte hoofdzin in kapitalen. 
Bovendienn staat er 'misschien'. Maar het staat er wel: het voorbehoud bij de conclusie dat er 
'niets'' is, dat we overgeleverd zijn aan een chaos. 
Watt betekent de 'constellation' die 'misschien' het toeval wél teniet zou kunnen doen? In de 
eerstee plaats wijst het woord op de sterren: op de Grote Beer waarnaar wordt verwezen, en die 
wordtt uitgebeeld met de woorden op de pagina, die minstens drie keer de bekende 'steelpan'-
vormm aannemen. 
Aangezienn de vorm van het gedicht samenvalt met die van de Grote Beer, zou het woord 
'constellation'' tegelijk kunnen verwijzen naar het gedicht zelf (vgl Cohn 1949: 9 en Chisholm 
1962:: 97). Ook Valéry vergeleek het gedicht zelf met een sterrenhemel, met dit verschil dat het 
sterrenbeeldd van het gedicht een betekenis heeft, die de sterrenbeelden in de hemel ontberen: 
'Cettee fixation sans exemple me pétrifiait. L'ensemble me fascinait comme si une astérisme 
nouveauu dans Ie ciel se fut propose; comme si une constellation eüt paru qui eüt enfin signifié 
quelquee chose ; - N'assistait-je pas a un evenement de Fordre universel et n'était-ce pas, en 
quelquee maniere, Ie spectacle ideal de la Creation du Langage qui m'était représenté : sur cette 
table,, dans eet instant [..]' (1930 : 195-196). 
Diee interpretatie van het gedicht zelf als 'constellation' wordt bevestigd door een brief van 
Mallarméé aan André Gide over 'Un Coup de Dés' : 'La constellation y affectera, d'après des lois 
exactes,, et autant qu'il est permi a un texte imprimé, fatalement une allure de constellation' (OC : 
1582).. 'Constellation' slaat dan op de totale vormgeving die Mallarmé in 'Un Coup de Dés' 
heeftt trachten te bereiken, waarbij de kracht van het gedicht niet schuilt in de woorden of in de 
taal,, maar in het arrangement - in de combinatie van de woorden en het wit van de pagina. De 
schijnbaree chaos van de typografie blijkt een strak georganiseerd geheel met verschillende 
betekenislagen. . 
Behalvee de schipbreuk wordt in het gedicht de ontwikkeling van de beschaving beschreven. 
Eerstt is er slechts een oersituatie, een niets waarin alleen de lucht en de zee zijn. Vervolgens 
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47 7 
komtt de mens in het gedicht ten tonele, maar die wordt gestuurd door de wetten van de natuur. 
Vanaff  pagina vijf van het gedicht ontstaat de cultuur zelf, die op pagina zes een hoogtepunt 
bereiktt in een soort draaikolk, die ook typografisch zo weergegeven is. 
Opp pagina zeven gaat het over toneel, over Hamlet, op pagina acht over poëzie. Vanaf pagina 
negenn zakt de mens terug in de lege oersituatie, en blijf t er uiteindelijk louter de zee over, maar 
nuu met daarboven schijnend de 'constellation'. De interpretatie van het woord 'constellation' is 
duss van cruciaal belang voor de lezing van het gedicht. Als het alleen de sterren zijn, gaat het 
hierr om de vergeefsheid van de mens en van de literatuur. Zie je de 'constellation' daarentegen 
alss Het (Euvre, dan is dat toch een bijdrage aan de eeuwigheid. Het woord 'excepté' lijk t deze 
lezingg te ondersteunen, maar beide interpretaties blijven naast elkaar bestaan. 

Inn dit geheel kan het wit van pagina veel verschillende betekenissen krijgen. Valéry noemt in één 
zinn veel betekenissen, zoals : 'L'attente, Ie doute, la concentration étaient choses visibles. Ma vue 
avaitt affaires a des silences qui auraient pris corps'.132 Hiervoor bleek al dat hij het wit zag als 
'figuurr van een gedachte', de betekenis zelf die spreekt, en hier gaat het om wachten, twijfel, 
concentratiee en stiltes die zichtbare dingen zijn geworden. De fractie van een seconde waarin een 
ideee oplicht en weer verdwijnt, deze tijdatomen, zijn eindelijk zijnden geworden, omringd door 
hunn Niets dat tastbaar gemaakt is. Het is als bliksem voor de ogen, een geestelijk onweer van 
paginaa naar pagina voerend. 
Zoalss Mallarmé zei in zijn voorwoord, is het effect van deze bladspiegel dat de leesbeweging 
enerzijdss voorwaarts wordt gestuurd, en anderzijds wordt opgehouden. Iedere lezing 'vooruit' 
kann op ieder moment worden afgebroken voor een niet-temporele beschouwing van de pagina 
alss statisch beeld. De eerste functie van het wit is dat het lineaire karakter van de taal plaatsmaakt 
voorr het ruimtelijke karakter van het beeld. Dit ruimte worden van tijd zal in de poëzie van de 
avant-gardee een belangrijke functie van het typografisch wit blijken (zie p. 145). 
Eenn volgende functie van het typografisch wit is de grammaticale; het inlassen van wit heeft 
effectt op de zinsstructuur. De syntactische mogelijkheden worden in 'Un Coup de Dés' 
verdubbeld,, omdat de lezer steeds zowel horizontaal als verticaal kan lezen (vgl. Marchal 1985: 
274).. In Mallarmé and the Art of Being Difficult benadrukt Malcolm Bowie dat deze leeswijze 
teweegbrengtt dat semantische reeksen zich kunnen vormen dwars over de syntactische grenzen 
heen,, bij de gratie van het wit. Zo ontstaat er een 'network of rebellious structures' (1978: 123) 
diee de tekst een meerduidigheid geven. 
Eenn derde functie van het wit is uiteraard de iconische: met behulp van de verdeling van de tekst 
overr de witte pagina kunnen de letters iets gaan uitbeelden. In het gedicht staat een aantal 
ideogrammen:: pagina drie zou een inktpot met ganzenveer kunnen uitbeelden, pagina zeven is de 
hoedd van Hamlet met een veer, pagina acht een zeemeermin op een rots. Ook golven zijn door 
hett hele gedicht afgebeeld; de zinnen zelf lijken het schipbreuk lijdende schip, opgetild door de 
golven.. Het wit kan dus de zee uitbeelden, of juist de lucht, afhankelijk van welke pagina we 
voorr ons hebben. Woord en beeld wijzen nooit direct naar elkaar. 
Dee vierde functie die het wit hier krijgt, is moeilijker te verdedigen, en is dat het op zichzelf iets 
gaatt betekenen. In het licht van het gedicht als een 'constellation', kan men zich afvragen of het 
witt de chaos weerspiegelt, of juist de literaire orde die daar tegenin wordt gebracht. Wat is de 
verhoudingg tussen de 'pensee' en het wit? Enerzijds kun je de woorden lezen als de intellectuele 
kracht,, als het denken zelf dat zich moet verzetten tegen het 'néant' dat in het wit schuilgaat 
(Bowiee 1978; 119). Anderzijds kan in het wit juist het nagestreefde ideaal van de pure poëzie 
wordenn uitgebeeld (Niebylski 1993: 20). 
Hett is echter niet waarschijnlijk dat de volstrekte leegte Mallarmés doel zou zijn. Bowie stelt 
voorr om het wit te zien als een synthese tussen de chaos en de menselijke ordening. De poëtische 
structuur,, de vorm van het gedicht, moet de oerchaos de ruimte geven. Noch het toeval, noch de 



fragielee pogingen tot orde mogen triomferen, Mallarmé lost dat op, zo stelt Bowie, door zijn 
chaoss geen onzin te laten zijn maar een betekenisvolle ruimte. 
Mallarméé was geïnteresseerd in de ideeën van Hegel, en als Bowies hypothese juist is zou 
Mallarméé in zijn poëzie zoeken naar een dialectiek waarbij tegengestelden tijdelijk kunnen 
samenkomenn binnen een synthese. Dus taal én stilte, het zwarte schrift én de witte pagina: de 
tegengesteldenn zouden juist door hun tegengestelde krachten een synthese kunnen bereiken. 

Dezee functies van het typografisch wit zullen allemaal terugkeren in de komende hoofdstukken 
overr de moderne poëzie: het ruimte worden van tijd, het figuratieve waardoor vorm en inhoud 
samenvallen,, het uitstellen van betekenis en, ten slotte, het creëren van een synthese tussen 
tegengestelden. . 
Dezee aspecten van het werk van Mallarmé blijken op andere dichters en ook op andere denkers 
invloedd te hebben gehad. De experimentele literatuur heeft bijgedragen tot een nieuwe manier 
vann denken. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal blijken dat juist dit nieuwe denken 
gebruiktt kan worden om een leeshouding te formuleren. 

MallarméMallarmé in theorie 

Dee stilte van Mallarmé zegt ons niets, wat niet hetzelfde is als niets zeggen. Het is de stilte die voorafgaat aan de 
stilte. . 
OCTAVIOO PAZ 

Blanchott concludeert dat het toeval in 'Un Coup de Dés' niet wordt overwonnen, maar wordt 
onderworpenn aan de exacte wetten van de vorm. Het toeval wordt aangetrokken door de 
onbuigzaamheidd van het woord en verheft zich, sluit zich op in de vaste figuur van een vorm.133 

Opp die manier heeft Mallarmé met zijn gedicht een 'nieuwe literaire ruimte' geopend. Daarin 
krijgtt de taal de ruimte als zijnde een systeem van oneindig complexe spatiele relaties die noch 
samenvaltt met de gewone geometrische ruimte, noch met de ruimte van het praktische leven. 
Mallarméé geeft de diepte terug aan het taalgebruik dat gewoonlijk gereduceerd is tot een 'simple 
surfacee parcourue par un mouvement uniforme et irreversible' (Blanchot 1959: 287). Een zin 
ontwikkeltt zich niet meer lineair-temporeel maar opent zich naar verschillende niveaus : 'par 
cettee ouverture s'étagent, se dégagent, s'espacent et se reserrent, a des profondeurs de niveaux 
différents,, d'autres mouvements de phrases, d'autres rythmes de paroles, qui sont en rapport les 
unss avec les autres selon des fermes determinations de structure, quoique étrangères a la logique 
ordinairee - logique de subordination - Iaquelle détruit I'espace et uniformise Ie mouvement'. 'Un 
Coupp de Dés' is die nieuwe ruimte 'devenu poème'. 

Blanchotss visie op Mallarmé is verhelderend én misleidend. Zoals Heidegger in zijn Hölderlin-
studiess van Hölderlin een dichter maakte zoals hij die wenste, zo schrijft Blanchot Mallarmé naar 
zichh toe. Een groot deel van zijn visie op Mallarmé zal dan ook pas aan de orde komen in de 
volgendee paragraaf, omdat ze meer zegt over de literatuuropvatting van Blanchot dan over die 
vann Mallarmé. 

Mallarméé heeft meer literatuurbeschouwers en filosofen beïnvloed. Zijn werk nodigt uit tot een 
manierr van lezen die in de (post)moderniteit van belang is gebleken. Voordat ik in de volgende 
paragraaff  daar nader op inga, zal ik hier trachten te schetsen hoe Mallarmé is gelezen door enkele 
theoreticii  van de twintigste eeuw.134 

Inn Le Degré Zéro de VÉcriture zette Roland Barthes in 1953 uiteen hoe de klassieke schriftuur 
uitt elkaar was gevallen en had plaatsgemaakt voor een literatuur die wordt bepaald door de 
problematiekk van de taal. Sindsdien is de literatuur ook haar eigen object: daarvóór was zij 
slechtss uitdrukking. Barthes noemt deze nieuwe, neutrale geschriften 'de nulgraad van het 
schrijven'.. Hij bespeurt daarin de beweging van een negatie, alsof de literatuur alleen nog 
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zuiverheidd kan vinden in de afwezigheid van ieder teken}25 en alleen nog maar kan leiden tot een 
'silencee d'écriture'. 
Barthess gaat in op de vraag wat de rol van schrijvers is: 'dans les chaos des formes, dans Ie 
desertt des mots, ils ont pensé atteindre un objet absolument privé d'Histoire'. Mallarmé, zegt hij, 
geeftt een duidelijk beeld van dit hachelijke moment in de geschiedenis, waar de literaire taal de 
noodzaakk van haar eigen sterven bezingt: 'Mallarmé, sorte d'Hamlet de 1'écriture, exprime bien 
cee moment fragile de 1'Histoire, oü Ie langage littéraire ne se soutient que pour mieux chanter sa 
nécessitéé de mourir'. 
Maarr ook Barthes spant Mallarmé voor het karretje van zijn eigen denken. Zo interpreteert hij de 
wittee plekken bij Mallarmé op een manier die meer te maken heeft met zijn eigen verzet tegen de 
taall  en de dictatuur van de bourgeoisie in de jaren vijftig , dan met Mallarmés poëticale en 
esthetischee streven. Zo stelt Barthes dat het met het wit bij Mallarmé gaat om een taal die is 
'libéréee de ses harmonies sociales et coupables' en 'dissocié de la langue des clichés habituels'. 
Dezee kunst, zo vervolgt Barthes, heeft de structuur van zelfmoord.136 De dichterlijke taal van 
Mallarméé is als Orpheus : 'Ce langage mallarméen, c'est Orphée qui ne peut sauver ce qu'il aime 
qu'enn y renoncant, et qui se retourne tout de même un peu ; c'est la Littérature amenée aux 
portess de la Terre promise, c'est-a-dire aux portes d'un monde sans Littérature, dont ce serait 
pourtantt aux écrivains a porter témoignage'.137 Het wit wordt hier door Barthes dus gezien als 
eenn soort drempelgebied, op de rand van een onbereikbare wereld. 

Barthess en Blanchot hebben Mallarmé geassocieerd met een cruciale wending in de geschiedenis 
vann het Woord, en ook poststructuralisten als Lyotard of Derrida baseren zich op Mallarmé. In 
Discours,Discours, figure spreekt Lyotard van het 'radicale' van de poëzie van Mallarmé.138 Daarmee 
bedoeltt hij dat het fundamentele gebrek van de taal, de afstand tussen het woord en het ding dat 
hett wil benoemen, bij Mallarmé naar extreme grenzen wordt geduwd. Lyotard wijst erop dat 
Mallarméé zijn onderscheid tussen twee soorten taal maakte toen ook de linguïst De Saussure dat 
deed.. De dichter trok zijn conclusies uit de onvermijdelijke afstand tussen de wereld en het 
arbitrairee woord. 
Dee afstand tussen woord en ding wordt bij Mallarmé niet overbrugd maar juist vergroot, zodat 
hett woord het ideaal kan blijven benoemen.139 Het gaat niet om een volledig afwijzen van de 
referentiëlee functie van taal, maar om het benoemen van de afstand van referentie. Volgens 
Lyotardd accepteert Mallarmé dat de taal altijd gescheiden is van hetgene waaraan zij refereert. 
Tegelijkk probeert de dichter in zijn poëzie om die afstand te laten zien: om die letterlijk uit te 
beelden.. Daarmee is het werk van Mallarmé een bron voor een mogelijke nieuwe relatie met de 
wereld.. Het schrijven onderscheidt zich van het woord omdat het in haar tekens nog een 
zichtbaarr spoor biedt van het Idee. Dat spoor is niet arbitrair, en het woord raakt daar aan de 
betekenis. . 

Inn de discussie over de vraag of Mallarmé het toeval nu wel of niet 'overwon' in 'Un Coup de 
Dés',, neemt Lyotard een interessante positie in. Voor hem ligt het toeval per definitie buiten de 
taal:: Tautre du langage, sa reference'. 'Un Coup de Dés' betekent dan dat de taal haar 'ander' 
niett vernietigt, zodat je niet meer hoeft te kiezen tussen het woord en zijn referentie. 'Que Ie 
langagee et son autre soient inseparables, c'est la lecon du Coup de Dés et d'Igitur et de 
Mallarmé'.. Vervolgens stelt Lyotard dat Mallarmé de onscheidbaarheid uitdrukt door die uit te 
beeldenn in de typografie : 'écrire blanc sur noir, c'est écrire avec 1'encre du hasard dans 
1'élementt de Tabsolu'. Het absolute is het onveranderlijke spoor van het woord, het wit is de 
afwezigee betekenis: 'La constellation, c'est "1'infini fixé", Ie blanc de 1'indéfmi capté dans Ie 
signe'.. Alleen is dat teken geen boek, maar een vorm - geen schaduw, geen wit, maar beide 
tegelijk.. En het is in die betekenis dat het een plaats is. Voor Lyotard moeten we Mallarmés regel 
'Rienn n'aura lieu que Ie lieu' dus niet opvatten als pessimisme. Deze plaats is de constellatie die 
opp het einde van het gedicht verschijnt. 
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'Unn Coup de Dés' is een taal die spreekt met het wit, met het lichaam. Voor Lyotard is het 
daaromm een taal die zich deconstrueert, en die zowel een oponthoud geeft als een versnelling : 
'quii  a fait entrer en lui Ie sensible, il ne parle plus seulement par sa signification, il exprime par 
sess blancs, ses corps, Ie pli de ses pages. D a accepté de se déconstruire, il a résigné certaines des 
constraintess de la typographic qui sont celles de la langue, donné asile a des attentes, a des 
pesanteurs,, a des accelerations qui prennent corps d'une étendue sensible'. Het tastbare 
verschuiltt zich niet in de materie van de woorden maar in hun arrangement. Dan ontstaat het 
absolutee gedicht, een woord dat blijf t staan buiten tijd en ruimte, en buiten auteur en lezer: 'Ce 
lieuu sans lieu et eet instant sans temps sont Ie hasard aboli'.140 Lyotard gelooft dus, in 
tegenstellingg tot de denkers die vooral wijzen op het echec van de taal, dat het mogelijk is om 
aann het Andere te raken in poëzie als het met visuele middelen wordt verbeeld. 

JacquesJacques Derrida besteedt in La Déssimination ook aandacht aan de rol van het wit bij Mallarmé. 
Maar,, zoals te verwachten bij Derrida, hij gebruikt daarbij niet het voor de hand liggende 'Un 
Coupp de Dés'. Zijn essay 'La double séance' gaat over het prozatekstje Mimique, een bespreking 
diee Mallarmé schreef van een boek over mime. 
Inn zijn essay stelt Derrida dat Mallarmé gebroken had met de platoonse Idee: die representeert in 
zijnn werk geen hogere waarheid, maar een ideale, volstrekt lege ruimte. Plato meende dat de 
objectenn slechts een mimesis waren van de Idee, en dat het beeld van de kunstenaar weer een 
mimesiss daarvan was: de kunstenaar was dus altijd twee stappen verwijderd van de waarheid der 
dingen.. De beelden van de kunstenaar zijn slechts schaduwen van schaduwen. Volgens Derrida 
geloofdee Mallarmé niet in het bestaan van een maatgevende, hogere Idee. De oorspronkelijke 
Ideee is zelf ook niet meer dan een mimesis: 'Il n'y a rien avant 1'écriture de ses gestes. Rien ne 
luiestprescrit'.141 1 

Nett als bij Blanchot en Barthes het geval was, kun je hier zien dat Derrida de poëtica van 
Mallarméé enigszins naar zich toe trekt. De idee als een soort oneindig terugwijzend spoor van 
ideeën:: dat doet meer denken aan de opvattingen van Derrida dan aan die van Mallarmé. 
Interessanterr is het dat Derrida ervoor waarschuwt al te snel betekenissen te willen leggen in de 
wittee plekken bij Mallarmé, de plooien van zijn tekst zijn 'riches par une pauvreté'. Ze betekenen 
nietss en het thema verdwijnt steeds in een meerduidigheid. Derrida vergelijkt die beweging van 
hett oplossen van betekenis met die van een waaier: 'La polysemie des "blancs" et des "plis" se 
déploiee et se reploie en éventail'.142 Derrida gebruikt hier het woord 'waaier' uit Mallarmés 
eigenn vocabulaire, net als 'pli' (plooi) en 'abime' (afgrond). 
Derridaa vervolgt dat het misschien lijk t of er in het wit een onuitputtelijk geheel van semantische 
waardenn schuilgaat,143 maar dat het wit juist een plaats inneemt tussen al die mogelijke 
betekenissenn : 'Mais par une replication toujours representee, Ie "blanc" insère (dit, désigne, 
marque,, énonce, comme on voudra et il faudrait ici un autre "mot") Ie blanc comme blanc entre 
less valences, 1'hymen qui les unit et les discerne dans la série, 1'espacement "des blancs" qui 
assumentt 1'importance'.144 Het wit kan de betekenisreeksen binnen het gedicht zowel verbinden 
alss scheiden, en daarom noemt Derrida het, met een term uit Mallarmés werk, een hymen, 
hetgeenhetgeen zowel 'huwelijk' als 'maagdenvlies' kan betekenen - een verbinding én een afsluiting. 
HoewelHoewel Derrida's verhandeling lastig te begrijpen is, lijken we eruit te kunnen opmaken dat de 
filosooffilosoof de witte plekken niet beschouwt als een Hegeliaanse synthese van bipolaire eenheden, 
maarr als een nulbetekenis tussen alle mogelijke betekenissen. Derrida benadrukt dat het wit het 
geheell  van de hele oneindige serie betekenissen is, en tegelijk een leegte: 'Le blanc dès lors (est) 
laa totalité, fut-elle infinie, de la série polysémique, plus l'entr'ouverture espacée, 1'eventail qui en 
formee le texte.' Hij beklemtoont dat we die leegte als leegte moeten zien, en niet als een 
volgendee vorm van betekenis: 'Ce plus n'est pas une valence de plus, un sens qui enrichirait la 
sériee polysémique'. Door deze lege kern kan het wit nooit de transcendentale oorsprong van de 
betekeniss van het gedicht worden : 'Et comme il n'a pas de sens, il n'est pas le blanc propre, 
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1'originee transcendentale de la série ; c'est pourquoi sans pouvoir être un sens signifié oü 
représenté,, on dirait dans un discours classique qu'il y a toujours un délégué, un représentant 
danss la série'. 
Err lijken dus twee soorten wit in één te zijn : aan de ene kant een wit dat de totaliteit van de 
'witte'' betekenis is, en aan de andere kant het wit als de ruimte en de leegte van het schrijven 
zelf:: 'comme Ie blanc est la totalité polysémique des blancs plus Ie lieu d'écriture (hymen, 
espacement,, etc.) oü se produit cette totalité, et plus aura, par exemple, dans Ie blanc de la page 
ouu de la marge, un de ces représentants sans représenté' (1972a : 283-4). 
Overigenss is Derrida ervan overtuigd dat het niet mogelijk is om dat wit, dat scheidt en verbindt, 
tee beschrijven.145 In de eerste plaats omdat er (in het bijzonder bij Mallarmé) geen beschrijving 
bestaat,, en ten tweede omdat een thema niet beschreven kan worden. Dat kan niet, aangezien de 
reekss betekenissen, de 'polysemie', oneindig is. Bovendien kun je het wit niet beschrijven omdat 
hett zichzelf altijd weer uitwist.146 Het plooit zich in zichzelf en is zo een afgrond. In het vouwen 
vann het wit op het wit wordt het steeds onzichtbaarder.147 

Hett ziet er naar uit dat iedere witte plek voor Derrida twee dingen tegelijk is: enerzijds betekent 
hett iets, anderzijds is het alleen maar leegte en ruimte, die niet voor of na het betekenende wit 
komt.. Misschien zou je kunnen zeggen dat het wit bij Mallarmé in deze opvatting bestaat uit 
enerzijdss een inhoud (al ligt die niet vast en kun je die niet beschrijven) en anderzijds een vorm, 
eenn lege vorm.149 

Dee thematische en metaforische overeenkomsten tussen die vorm van het wit en de blanke en de 
legee inhoud van het gedicht zijn zo groot, dat ieder wit uit de serie, iedere 'volle' witte plek 
(zwaan,, sneeuw, maagdelijkheid) de troop is van de 'lege' witte plek. En andersom. Het gebruik 
vann het wit creëert een structuur die eeuwig om zichzelf cirkelt. En daarom zal er nooit i e Blanc 
majuscule'' zijn, het Wit met een hoofdletter, of de theologie van de Tekst. 
Alss het wit belangrijk wordt, gaat het altijd over wit dat ingeschreven is, gevouwen, op kant of 
zeil,, en die hebben altijd met een of andere ondergrond te maken. De zeilen of pagina's vormen 
dee ondergrond en de vorm, de grond en de figuur. Het is dus wit op wit: wit dat zich kleurt met 
supplementairr wit. 
Dee conclusie moet zijn dat het wit bij Mallarmé door deze theoretici echt 'gelezen' wordt en dat 
zee wijzen op het spoor dat wordt uitgezet in het wit. Er wordt niets in gefixeerd, het zet een serie 
betekenissenn in beweging. Blanchot wees al op de 'spatiele relaties' die erin ontstonden. Het is 
nuu tijd om nader in te gaan op zijn ideeën. 
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Dee 'theoretische verkenning' die ik in het tweede deel van dit hoofdstuk uitvoer, moet 
uitmondenn in de omschrijving van de leeshouding die ik wil hanteren. Een van de theoretici wier 
werkk de basis vormt van die manier van lezen is Maurice Blanchot: zijn ideeën over literatuur 
hebbenn grote invloed uitgeoefend op het post-structuralisme en met name op het denken van 
Derrida.. Zelf baseerde Blanchot zich op onder anderen Hegel, Heidegger, Bataille en Levinas. 
Behalvee door filosofie is Blanchots denken gevormd door de literatuur zelf. Mallarmés 
opvattingenn over poëzie als zoektocht naar het absolute en de typografische experimenten in 'Un 
Coupp de Dés' waren van belang voor Blanchots poëtica. Zo komt zijn gedachtegoed tussen 
filosofiefilosofie en literatuurwetenschap te staan. Het is precies daar dat er wellicht iets te zeggen valt 
overr de rol en de betekenis van het wit in de poëzie. 

1.44 Maurice Blanchot 

Nunn haben aber die Sirenen eine noch schreckJichere Waffe als den Gesang, namlich ihr Schweigen. 
FRANZKAFKA A 

Dee fysieke aanwezigheid van letters op het papier speelt bij Blanchot een grote rol. Net als 
Mallarméé achtte hij de geschreven taal belangrijker dan het gesproken woord, en zag hij de 
inhoudd van een tekst niet los van de vorm. Blanchots term écriture slaat op de materiële, niet-
alledaagsee taal die ook Mallarmé nastreefde. Maar écriture kan ook betrekking hebben op de 
bewegingg van het schrijven zelf. Voor Blanchot is het schrijven een beweging in de richting van 
'dee oorsprong', die zelf echter altijd buiten bereik moet blijven. Die wijkende oorsprong 
beschreeff  hij wel in termen van de mythe van Orpheus en diens afdaling in het dodenrijk. 
Wiee schrijft, wordt volgens Blanchot naar het duister getrokken, naar de hel, naar Eurydice. Zij is 
dee extreme figuur; het uiterste, obscure punt dat de literatuur kan bereiken. Zoals Annelies 
Schultee Nordholt het formuleert in haar dissertatie L'Experience de Vécriture dans Voeuvre de 
MauriceMaurice Blanchot: 'elle figure 1'origine, la source cachée de 1'écriture'.150 

Blanchotss interpretatie van de Orpheus-mythe wijkt af van de traditionele visie. Orpheus is voor 
hemm de dichter die oog in oog moet staan met het 'extreme'. Daarom is het noodzakelijk dat hij 
omkijktt naar Eurydice. Het schrijven vereist dat de schrijver zich blootstelt aan het extreme, en 
tegelijkertijdd dat hij zich ertegen moet zien te beschermen. 
Hett wit van de pagina is ook een ruimte waarmee de schrijver 'oog in oog' staat maar waarin hij 
zichh niet mag verliezen. Het ziet er dus naar uit dat het wit van de pagina een van de plekken is 
waarr deze 'oorsprong' een plaats kan krijgen. De manieren waarop Blanchot dit schrijven op de 
grenss van het extreme benoemt, bevestigen het idee dat er een verband is met het wit van de 
pagina.. Zo is deze écriture voor hem een 'duiken in een ruimte' die vreemd is aan de wereld en 
hett daglicht. Blanchot noemt die ruimte het buiten, of het neutre, al zijn dat geen vastliggende 
concepten. . 
Inn zijn Livre a venir associeert Blanchot die ruimte bovendien met een stilte. Hij beschrijft het 
schrijvenn opnieuw aan de hand van een mythe, ditmaal het verhaal van Odysseus die langs de 
Sirenenn moet varen. Hun gezang verwijst naar een mysterieus au-dela 'ne représentant qu'un 
désert':: een ruimte zonder muziek waar alleen stilte heerst. 'Le mot d'ordre est done de silence, 
dee discretion, d'oubli'.151 In Livre a venir noemt Blanchot deze ruimte het "imaginaire': later 
wordtt dat het 'neutre' of het 'dehors'. 
Behalvee de stilte en het ruimtelijke doet ook het lege van deze plek denken aan het typografisch 
wit.. Blanchot beschrijft het als een leegte die wordt geopend in de taal: 'au sein du langage, elle 
ouvree un vide, un espace neutre que Ie mouvement dialectique ne saurait combler', zoals Schulte 
Nordholtt het formuleert. Die stille, lege ruimte kan in het schrijven op verschillende manieren 
voorr de dag komen. 



TaalTaal en stilte 
53 3 

Lee silence, qui est a la fois la condition, I'intention et la vertu de la parole. 
MAURICEE BLANCHOT 

Hett gaat mij hier in de eerste plaats om de vroege Blanchot en zijn ideeën over een leegte binnen 
dee taal en binnen de literatuur, die hij vooral uitwerkte aan de hand van de poëzie van Mallarmé. 
Steedss benadrukt hij daarin het belang van de vorm en de structuur van het gedicht. Zijn eerste 
driee teksten over Mallarmé staan in Faux Pas uit 1943. In 'Le silence de Mallarmé* bespreekt hij 
eenn biografie van Mallarmé, en tracht hij te benoemen wat de dichter zo uniek maakt. 
Uitt Mallarmés correspondentie blijkt dat de droom van het pure werk en het najagen van het 
ideaall  hem bijna gek maakte. Volgens Blanchot vond de dichter wel een harmonie tussen 
zichzelff  en de wereld, een woordloze extase 'dont seul le vide peut être Fexpression'. Blanchot 
benadruktt dat Mallarmé niet de eerste dichter was die dit voelde, maar wel de eerste die de 
hoogstee extase verwoordde door een methodisch arrangement van de woorden en 'een pure 
intellectuelee daad': 'par une intelligence toute particuliere des mouvements et des rythmes, par 
unn acte intellectuel pur, capable de tout créer, et n'exprimant presque rien'.153 

Inn het tweede stuk, 'La poésie de Mallarmé est-elle obscure?', zet Blanchot uiteen waarom 
Mallarméss gedichten niet in proza te parafraseren zijn: doordat de betekenis van een gedicht zich 
niett laat losmaken van de specifieke structuur. De poëtische taal bestaat uit woorden, en ook uit 
hett geheel van klanken en ritme en metrum. Op die manier kan een gedicht de krachten 
vertegenwoordigenn waar het om gaat: 'a ce tïtre, par 1'enchaïnement des forces qu'il figure, il se 
révèlee comme fondement des choses et de la réalité humaine. La poésie suggère done un sens 
dontt la structure lui est propre'.154 

Jee moet geloven in de kracht van de woorden én in hun 'valeur materielle'. Echte poëzie kan 
alleenn worden uitgelegd, gaat Blanchot verder, door de gewone opvatting van begrijpelijkheid 
loss te laten, de commentaren te vernietigen, zelfs de subtielste. In plaats daarvan moetje om de 
tekstt heen cirkelen met inexacte glossen, door een steeds beter begrepen leegte, om de blik te 
leidenn naar het punt waar poëzie ophoudt object te zijn. In plaats daarvan is het gedicht dan 
'puissancee de vision', die de lezer het gevoel geeft zelf verklaard en gecontempleerd te 
worden.155 5 

Blanchotss derde tekst over Mallarmé in Faux Pas, 'Mallarmé et 1'art du roman', gaat over 
Mallarméss plannen voor 'Le Livre', het ultieme boek dat de 'explication orphique de la Terre' 
zouu moeten zijn. Hiervoor kwam ter sprake dat Mallarmé droomde van een boek dat net zo veel 
werkelijkheidd en geheim, net zo ondoordringbaar én helder was als de wereld zelf. Hij legde 
daarbijj  de nadruk op de 'architectuur' van het boek en van de pagina, en dat is volgens Blanchot 
hoee hij in de buurt is gekomen van het creëren van een 'dodelijk raadsel': 'Il a vu et formé la 
pagee destinée, par un ensemble de relations réfléchies et par des mots en somme significatifs, a 
créerr pour 1'homme 1'équivalent d'une énigme mortelle et d'un silence désespérant'.156 

Hoewell  uit deze drie teksten blijkt hoeveel waarde Blanchot hecht aan het werk van Mallarmé, 
zall  hij pas in zijn volgende boek, La part du feu uit 1949, uiteen weten te zetten waarom hij deze 
dichterr zo belangrijk vindt. In het essay 'Le mythe de Mallarmé' gaat het om de bekende ideeën 
vann de dichter over de twee soorten taal: de essentiële taal en de iangage brut' (alledaagse 
spreektaal).. Die laatste vergeleek Mallarmé met een geldstuk datje zwijgend in eikaars hand kan 
stoppenn en waarmee je toch iets kan uitwisselen. De woorden van de 'Iangage brut' verwijzen 
niett naar de individuele objecten maar naar hun algemene vorm - niet naar het singuliere maar 
naarr het algemene. 
Watt Mallarmé uitzonderlijk maakt, is dat hij zich niet verzet tegen de abstractie, niet probeert om 
iederr woord te koppelen aan een uniek object. Voor hem is het juist de abstraherende werking 
vann de taal die haar poëtische mogelijkheden schept. De taal kan voor ons de afwezigheid van de 
objectenn oproepen in de pure notie, zo legt Blanchot uit. In de poëtische taal wordt een ding niet 
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vervangenn door zijn ideale aanwezigheid, door zijn idee, maar wordt het juist veranderd in zijn 
'trillendee afwezigheid in het taalspel'. 
Hett probleem is alleen dat de dingen sterker zijn dan de woorden. De 'langage brut' biedt geen 
beschermingg tegen de objecten en de feiten: 'il ne crée pas d'absence veritable'.157 Daarom wil 
Mallarméé trachten de taal meer gewicht geven, zodat de woorden niet meteen weer verdwijnen 
zodraa ze genoemd zijn. Dat is mogelijk door de nadruk te leggen op wat Valéry 'het fysieke van 
dee taal' noemt: klank, ritme en metrum. 'C'est que les mots ont besoin d'etre visible, il leur faut 
unee réalité propre qui puisse s'interposer entre ce qui est en ce qu'ils expriment' (Blanchot 
19499 : 39). De woorden trekken de blik naar zichzelf om die af te wenden van het ding waar ze 
hett over hebben. 
Mallarméé wil volgens Blanchot het woord het initiatief en de materiële kracht teruggeven om 
zijnn waarde als betekenisgever te kunnen handhaven. Het gaat erom alleen de leegte te noemen 
diee het ding heeft achtergelaten. Een van de manieren waarop Mallarmé dat doet, is door geen 
gewonee metaforen te gebruiken (die zijn te eenvoudig te ontcijferen en hebben een vastliggende, 
stabielee betekenis) maar door te zoeken naar beelden die eerder een ontkenning van beelden 
lijkenn te zijn. Bovendien volgen ze elkaar zo snel op dat het ene beeld het andere inhaalt en weer 
doett verdwijnen, voordat de achterliggende realiteit gestalte heeft gekregen. Ze doen elkaar 
steedss weer verdwijnen. 
Dee essentiële taal - die zich ook in proza kan bevinden - is poëzie: het vers vervangt de 
syntactischee relaties door subtielere verbanden, en oriënteert de taal op een beweging, een 
ritmischritmisch traject 'oü seuls comptent Ie passage, la modulation, et non les points, les notes par oü 
1'onn passé'.158 

Hett lijk t dan misschien alsof het toch om de afwezigheid van de woorden gaat, maar zo is het 
niet.. Het gaat erom dat we niet mogen stoppen bij de woorden, omdat de betekenis van de taal 
binnenn het vers ligt in de beweging : 'les mots y ont cessé d'etre des 'termes' (oü 1'on s'arrête) se 
sontt ouverts a 1'intention qui, a travers eux, chemine, en dehors de toutre réalité qui puisse y 
correspondre.. Il arrive ainsi que Ie rythme, Ie rejet, la tension spéciale du vers créent un rapport si 
avidee que Ie mot, appelé pour Fachever, devienne superflu'.159 

Hoee ziet Blanchot die stilte in het werk van Mallarmé? Als je eenmaal hebt ontwaard hoe 
afwezigg de dingen zijn in de taal, ga je al snel de afwezigheid van taal zelf beschouwen als haar 
essentiee en de stilte als de ultieme mogelijkheid van het woord.160 Blanchot benadrukt dat de 
stiltee voor Mallarmé niet het echec van zijn dromen betekent. Net zo min is het een toegeven aan 
dede onzegbaarheid of een verraad aan de taal. De stilte wordt juist verondersteld door de woorden 
enn hun geheime intentie. Dat is wat Blanchot de paradox van Mallarmé noemt: het feit dat de 
woordenn de stilte mogelijk moeten maken.161 

Alless uitspreken - dat is ook de stilte uitspreken en tegelijk vermijden dat het woord ooit stil 
wordt.. Uit die onmogelijkheid heeft Mallarmé zich nooit weten te bevrijden. Ook het wit van de 
paginaa bood geen uitweg : 'C'est en vain qu'il demande au blanc de la page blanche, a la marge 
encoree intacte, une representation matérielle du silence'. 
Dee moeilijkheid is dat enerzijds de woorden het fysieke van de taal kunnen gebruiken om 
aanwezigg te zijn, en dat anderzijds ook de stilte daar een beroep op doet: 'en se rend présent 
d'unee maniere qui ruine 1'orgueilleux edifice élevé sur Ie vide et, lui 1'absence même, n'a, pour 
s'introduiree dans Ie monde des valeurs signifiées et abstraites, d'autre ressource que de se réaliser 
commee une chose'. Een stilte die ding moet worden om zich te laten representeren, is een 
onoplosbaree paradox : 'et qui ainsi reste Ie scandale du langage, son paradoxe insurmontable'.162 

Ookk het wit heeft zijn materialiteit en is dus paradoxaal. De witruimtes zijn lege, maar tastbare 
ruimtes.163 3 

Helaass gaat Blanchot dan niet verder in op de kwestie hoe de stilte zelf 'een ding' zou kunnen 
worden,, en keert hij weer terug naar de vraag hoe de woorden de dingen die ze benoemen 
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trachtenn te verdringen. De taal moet op de dingen gaan lijken om onze natuurlijke band daarmee 
tee verbreken, legt Blanchot uit. 
Diee paradox martelt alle poëtische taal, en brengt Mallarmé ertoe om een correspondentie te 
zoekenn tussen de woorden en wat ze betekenen en om op de klankwaarde van de woorden te 
gaann letten. De woorden moeten het gewicht, de kleur, het zware van de objecten hebben. De 
taall  kan ons van de objecten bevrijden door zelf een ding te worden, of door het scheppen van 
eenn leegte. 

HetHet wit in de poëzie 

Inn het essay 'Le paradox d' Aytré' komt Blanchot andermaal terug op de stilte in de literatuur en 
dee rol van taal. Om te vermijden dat het woord ons terugverwijst naar het ding, legt Blanchot uit, 
verwijstt het weer naar een ander woord. Dat is het gedicht dat geen fundament heeft en dat 
iederee 'term', ieder rustpunt uitstelt. Hoe onmogelijk dat ook is, de echte poëzie probeert het wel. 
Zijj  eist dat de taal zich bevestigt als paradox. 
Hoee dichter bij het doel (de verdwijning164 van alles), hoe meer het gedicht zelf een realiteit 
wordt:: 'plus il fait appel aux sons, au oeuvre, au nombre, a tout ce qu'on nomme Ie physique du 
langagee et que, dans la parole courante, on tient ordinairement pour nul'. Vandaar het privilege 
datt Mallarmé aan het geschrevene toekent, aan het boek in zijn materiële vorm, 'composition 
typographique,, mise en page'. Zo ontstaat de hoop om met woorden een stilte te maken. Tegelijk 
iss dat een illusie, omdat het gedicht twee gezichten heeft: enerzijds de wereld vernietigend, 
anderzijdss haar immobiliserend, zodat de wereld juist een onvernietigbare aanwezigheid wordt. 
Blanchott redeneert dat Mallarmé, zelfs wanneer hij poëzie een extreem hoge fysieke dichtheid 
geeft,, toch verleid wordt om de stilte te bereiken door een 'eenvoudig materieel embleem': 'la 
pagee blanche, Ie blanc de la marge, Tespace qui isole les strophes'. De stilte is dan niet meer te 
vindenn in de mogelijkheid van poëzie om het ding te vernietigen, maar in haar ambitie om zelf 
dingg te worden, 'non pas dans son rêve de s'irréaliser totalement en devenant totalement réelle, 
maiss dans sa capacité d'etre une nature et une nature soustraite a toute pensee et a toute 
parole'.165 5 

Inn 'Nietzsche et 1'écriture fragmentaire' uit L'entretien infini gaat Blanchot in op het belang van 
interpunctietekens.. Die scheppen ruimte tussen de woorden én maken van de ruimte een spel van 
verbindingenn waarbij de tijd in het spel is: 'Comprenons qu'ils ne sont pas la pour remplacer des 
phrasess auxquelles ils emprunteraient silencieusement un sens'. Hun waarde is geen 
representatie.. Ze betekenen niets, behalve de leegte die ze 'animer sans Ie declarer'. 
Blanchotss beschrijving van interpunctietekens gaat ook op voor het wit aan het einde van een 
regell  of voor strofisch wit166 Zo stelt hij dat interpunctietekens de 'leegte van het verschil' 
vasthouden,, zonder die vorm te geven. Ze verwijzen naar wat er komt maar houden tegelijk de 
bewegingg op, ze zijn verlangen en 'suspens' ineen. De pauzes die er door hen worden ingelast, 
hebbenn een dubbel karakter. Die pauzes verzekeren de passage van de termen, zonder die termen 
daadwerkelijkk te stellen of ze juist op te geven. Het is dus iets tussen het bevestigende en het 
ontkennendee in, niet positief en niet negatief: de verplichting om te beginnen met het zijn te 
bevestigen,, wanneer men het wil ontkennen. Het zijn geen tekens met een magische kracht. Hun 
magiee komt van de discontinuïteit (Tabsence infigurable et sans fondement'). Ze steunen de 
machtt daarvan, daar waar de lacune cesuur wordt, en daarna juist weer verbinding. 
Ikk parafraseer de passage waarin Blanchot zegt dat deze tekens de leegte articuleren: de leegte 
structurerenn als leegte. De 'ruimtetekens', voorafgaand aan ieder schrijven, maken het spel van 
hett verschil en zijn bij dit spel betrokken. Ze maken niet de leegte zichtbaar, maar wijzen op een 
breukk binnen het geschrevene.167 Het is een uiterst ingewikkelde passage, die me echter in 
verbandd met het wit in de poëzie van belang lijk t omdat het een adequate beschrijving is van wat 
eenn witte plek in het gedicht precies is (vooruitwijzing én oponthoud). Bovendien merkt 



Blanchott in een voetnoot op dat hij dit heeft geschreven in de marge van filosofische stukken 
onderr andere. Hij lijk t zelfs te zeggen dat Derrida's differance zich tussen de regels kan afspelen. 
Daarnaa gaat hij verder over het verschil. 

DeDe oorsprong van het kunstwerk 

Ookk de letterlijke stilte van auteurs krijgt bij Blanchot een plaats. Zo bespreekt hij uitgebreid het 
oeuvree van Antonin Artaud, dat grotendeels bestaat uit een correspondentie met zijn uitgever 
overr het schrijven dat maar niet lukt. Het is deze beschrijving van het echec die Blanchot 
fascineert.. Schulte Nordholt wijst erop dat voor Blanchot het werk alleen kan ontstaan vanuit 
eenn confrontatie met de volledige steriliteit: het echec ligt aan het oeuvre ten grondslag. Ook 
Lesliee Hill stelt dat het begin van het kunstwerk voor Blanchot alleen in de afgrond kan 
plaatsvinden.. Het is die afgrond die het enige betrouwbare fundament vormt. In de literatuur is 
hett geweld van de oorsprong nooit uitgewist, het begin van de tekst wordt gepresenteerd als pure 
onderbreking,, een hiaat. 

Inn het belangrijke essay 'La littérature et Ie droit de la mort' aan het einde van La part du feu, 
waarinn literatuur benaderd wordt met de opvattingen van Hegel, gaat Blanchot in op deze 
oorspronkelijkee stilte. De taal begint vanuit een leegte - een niets dat erom vraagt te spreken : 
'Auu point de depart, je ne parle pas pour dire quelque chose, mais c'est un rien qui demande a 
parier,, nen ne parle, rien trouve son être dans la parole et 1'être de la parole n'est rien. Cette 
formulee explique pourquoi I'idéal de la littérature a pu être celui-ci: ne rien dire, parier pour ne 
nenn dire [..] ne rien dire, voila Ie seul espoir d'en tout dire'.170 

Dee literaire taal zoekt naar het moment dat aan haar voorafgaat. Opnieuw stelt Blanchot het 
nsicoo aan de orde dat daarmee gepaard gaat, namelijk dat het object zelf vernietigd wordt door 
hett noemen. Door het noemen kunnen we de dingen overmeesteren. Hölderlin en Mallarmé 
beseftenn dat het woord vernietigt wat het noemt. Om 'deze vrouw' te kunnen zeggen, moet ik 
haarr eerst haar realiteit afnemen. Het woord geeft het zijn, maar zonder dat het is. Het is de 
afwezigheidd van dit zijn.171 Blanchot bedoelt datje zo van het reële object een idee maakt. 'Le 
senss de Ia parole exige done, comme preface a toute parole, une sorte d'immense hecatombe, un 
delugee préalable, plongeant dans une mer complete toute la creation. Dieu avait crée les êtres 
maii  s 1' homme dut les anéantir'. 
Doorr iemand te noemen kondig je de mogelijkheid van de dood al aan. Als ik 'deze vrouw' zeg 
iss de dood al aanwezig in mijn taal, want mijn taal wil zeggen dat deze persoon gescheiden kan' 
rakenn van zichzelf, weggetrokken van haar bestaan. Mijn taal betekent de mogelijkheid van die 
destructie.. En als je jezelf noemt, scheid je je meteen van jezelf, word je een onpersoonlijke 
aanwezigheid. . 

Dee hoop om het object zelf wel te bereiken ligt opnieuw in het materiële aspect van de taal.172 

Opp die manier kan de naam concreet worden in plaats van een efemere passage. Daarbij zijn de 
tastbaree aspecten van taal van het grootste belang : Tout ce qui est physique joue le premier 
rolee : le oeuvre, le poids, la masse, la figure, et puis le papier sur lequel on écrit, la trace de 
1'encre,, le livre. Oui, par bonheur, le langage est une chose : c'est la chose écrite, un morceau 
d'orce,, un éclat de roche, un fragment d'argile oü subsiste la réalité de la terre'.173 

Zoo maakt het woord het ding aanwezig buiten zichzelf, en het object vindt in de taal eerder een 
schuilplaatss dan een dreiging. De literatuur is verdeeld: aan de ene kant is zij de ontkenning van 
dede dingen, aan de andere kant de droom van de onschuldige aanwezigheid van de dingen. Ieder 
woord,, ook in de alledaagse taal, heeft daarom twee gezichten: één van de materiële 
aanwezigheid,, en één van betekenis, die juist de ideale afwezigheid is. In de literatuur wordt die 
ambiguïteitt ver doorgevoerd. Het Mallarméaanse onderscheid russen twee soorten taal wordt bij 
Blanchott tot een fundamentele ambiguïteit die aan de literatuur zelf ten grondslag ligt. 
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Hierr komt de Hegeliaanse dialectiek om de hoek kijken, die Blanchot gebruikte maar waar hij 
ookk bezwaren tegen had. Hij verzet zich tegen de Hegeliaanse idee van negativiteit, die tot een 
synthesee met het positieve zou kunnen komen. Bij Hegel ontstaat er uit twee tegengestelden een 
synthese,, een 'nieuwe inhoud' die de negativiteit opheft. Net als George Bataille ziet Blanchot 
hierr een probleem. Beiden menen dat Hegel het negatieve alleen accepteert voorzover het 
bruikbaarr is, positief en overwonnen.174 Volgens Blanchot en Bataille is dat een 'weigering' van 
hett negatieve. In L'entretien infini legt Blanchot uit dat een 'derde term' tussen twee 
tegengesteldenn de leegte tussen die tegengestelden nooit kan opvullen.175 Voor hem is er ook een 
anderee negativiteit, die een lege ruimte kan openen, 'un intervalle': 'Cet espace vide n'est en 
effett ni 1'être (elle n'est pas une nouvelle entité), ni Ie néant' (Schulte Nordholt 1993: 49). Het is 
dezee 'tweede' versie van de negatie die het schrijven zelf is.176 Het schrijven zet bij Blanchot die 
anderee vorm van negatie aan het werk: een die zich achtervolgt zonder einde. Niets meer 
ontkennend,, opent zij een leegte in de taal, het interval dat Blanchot ook het neutre noemt. 
Opnieuww komen we dus uit bij de paradox dat de taal een afwezigheid moet zien uit te drukken. 
Diee paradox drijft Blanchot door, totdat hij het schrijven niet meer opvat als benadering van de 
leegtee en de stilte, maar van het 'rumeur': het originele woord, neutraal in dat het geen taal én 
geenn stilte is.177 

Hett is een gemurmel dat niet bestaat uit geïsoleerde woorden: onpersoonlijk en ononderbroken: 
dee oorsprong van de taal, wat niet wil zeggen dat de taal daar begint. Het rumeur gaat aan de taal 
vooraf.. De eerste taak van de schrijver is luisteren naar dat rumeur en er een verhouding mee aan 
tee gaan. Om met het schrijven te beginnen moet de schrijver het rumeur tot zwijgen trachten te 
brengenn (Schulte Nordholt 1993: 75-78).178 

Inn L'espace littéraire gaat Blanchot in op het schrijven als het tot zwijgen brengen van dat 
oorspronkelijkee 'rumeur'. Schrijven is een echo maken van wat niet kan stoppen met spreken, en 
omm een echo te kunnen zijn moet de schrijver het tot stilte manen (1955: 18). Het schrijven mag 
zichh nooit rechtstreeks tot de bron of oorsprong wenden, en moet altijd een omweg maken. Met 
diee omweg opent het schrijven de literaire ruimte, geen reële maar een ideële ruimte. Dat kan de 
ruimtee zijn waarin het vertelde zich afspeelt, maar bijvoorbeeld ook de fysieke aanwezigheid van 
dee tekst. Het schrijven beweegt richting de oorsprong of bron. Wanneer de schrijver daarmee 
echterr oog in oog staat kan hij, paradoxaal genoeg, niet beginnen met schrijven. 
Dee eis van 'de omweg' om de literaire ruimte te creëren brengt ons opnieuw bij Mallarmé, 
aangezienn die ruimte ook vertegenwoordigd kon worden door het landschap van de tekst zelf-
niett door de woorden maar door de relaties daartussen. Vooral *Un Coup de Dés' geeft 
uitdrukkingg aan de literaire ruimte. Het gedicht bestaat dus niet uit het geheel van de woorden 
waaruitt het is opgebouwd, maar uit hun relaties en de structuur die daaruit ontstaat. Schulte 
Nordholtt legt uit dat met die structuur het gedicht de belichaming van de literaire ruimte wordt, 
eenn ruimte die we 'geboren' zien worden met Mallarmés droom van de witte pagina met alleen 
interpunctie.1800 Vooral in de witte plekken van de tekst neemt de taal de materiële dichtheid van 
dee dingen aan : 'Ces blancs non seulement mettent en valeur la ferme structure du texte, mais 
encoree suggèrent Fexistence d'un "texte" écrit en négatif, sous-jacent aux mots, "hypotexte" qui 
seraitt 1'espace littéraire même' (1993 : 136). 
Eenn ander voorbeeld van de manier waarop literaire ruimte gestalte kan krijgen, is het 
'fragmentarischee schrijven'. In Le Pas au-dela uit 1973 gaat Blanchot nog eens in op wat hij 
daaronderr verstaat. In dat schrijven is de lineariteit opgeheven en kan de lezer een oneindig 
aantall  wegen door de tekst volgen. Daardoor krijgt het lezen een belangrijke rol: 'Par le 
fragmentaire,, écrire, lire changent de fonction' (1973: 73). 
Daarbijj  is het gevaar volgens Blanchot wel dat we al lezend op zoek gaan naar een 
achterliggendee eenheid en de achterliggende betekenissen van de leegtes en de ruimte van de 
tekst.1811 Ons denken ziet het fragment vaak als de suggestie van een geheel dat het eerst was of 
nogg zal worden. Aan de hand van de poëzie van René Char demonstreert Blanchot een andere 
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manierr van lezen. We moeten de dislocatie herkennen (Blanchot 1969: 452): scheiding en 
discontinuïteit.. Zo is het gefragmenteerde gedicht niet een onaf gedicht, maar opent het een 
anderr soort voltooidheid, die niet te reduceren valt tot een eenheid. En Blanchot gaat verder over 
hett fragmentarische schrijven van Char: in de opeenvolging van zijn zinnen, onderbroken door 
hett wit, geïsoleerd en zo los gemaakt van elkaar datje alleen met een sprong van de ene naar de 
anderee kan komen, over een moeilijk interval, krijg je desondanks het idee van een arrangement. 
Hett gaat dan om een arrangement van een nieuwe soort, niet harmonieus, maar een die de 
scheidingg of de afwijking accepteert als het oneindige centrum waarop het woord zich moet 
baseren.. Een arrangement dat niet componeert maar iuxtaponeert. de afstand tussen de termen is 
juistt het principe waarop de betekenis is gebaseerd. 2 Chars zinnen zijn 'ïles de sens'. 
Ookk Paul Celan schrijft gefragmenteerde poëzie met veel witte plekken tussen de woorden. 
Opvallendd is dat Blanchot bij het lezen van die dichter eveneens vermijdt dat typografisch wit 
eenn betekenis te geven. Hij interpreteert het in Le dernier a parier slechts als leegte. Celans witte 
plekkenn zijn geen pauzes, maar 'un vide saturé de vide'.183 Ook de sneeuw die in deze gedichten 
veell  voorkomt, wordt niet verder geduid dan als witte leegte : 'neige alors dont la blancheur 
stérilee est le blanc toujours plus blanc (cristal, cristal), sans augmentation ni croissance : le blanc 
quii  est au fond de ce qui est sans fond' (1984 : 23). 

Err zijn minstens zes punten aan te wijzen in de poëtica van Blanchot die van belang zijn wanneer 
wee straks naar het wit in de moderne poëzie gaan kijken. Ten eerste is er de nadruk die Blanchot 
legtt op de gestalte van de tekst. De woorden moeten een materiële aanwezigheid hebben, willen 
zijj  ons niet weer terugvoeren naar de fysieke aanwezigheid van de objecten zelf. De manier 
waaropp die woorden in het wit van de pagina zijn gearrangeerd, is daar een belangrijk aspect van. 
Blanchott wenst in zijn beschouwingen nadrukkelijk niet literatuur te beperken tot de vorm of de 
inhoud:: voor hem zijn beide aspecten tegelijk verweven met het schrijven. De vorm van de taal, 
haarr materiële karakter, zorgt ervoor dat zowel de woorden als de stilte aanwezigheid krijgen. 
Daaromm gaat Blanchot als een van de weinige denkers over literatuur in op het wit van de pagina 
enn de leegtes tussen de woorden. 
Tenn tweede hechtte Blanchot - net als Mallarmé - grote waarde aan de beweging en spanning 
binnenn het gedicht. Meer dan om de woorden gaat het om de passage van woord naar woord. 
Juistt het wit tussen en na de regels van het gedicht maakt deze passage mogelijk. 
Hett derde aspect van Blanchots denken dat van belang kan zijn bij het 'lezen' van het wit, is de 
nadrukk die hij legt op literatuur als echec. Een dichter als Mallarmé probeert om met woorden 
eenn stilte of een zwijgende oorsprong te benaderen, maar Blanchot wijst op de onmogelijkheid 
vann dit streven. De opvatting van de moderne poëzie als een 'echec' zal in de komende 
hoofdstukkenn nog uitgebreid aan de orde komen, onder andere in verband met het werk van 
Nijhoff. . 
Ookk Blanchots opvatting van interpunctie is interessant voor het typografisch wit. Hij noemt de 
interpunctiee en de vorm van het gedicht op de pagina een teken dat de woorden verbindt én 
scheidt.. Zo is het bij uitstek de plaats waar het 'verschil', de Derridiaanse 'différance' aan de 
ordee is. 
Dann is er Blanchots aandacht voor de oorsprong of het begin van het kunstwerk. Uit de 
poëzieanalysess in de komende hoofdstukken zal blijken dat er in het typografisch wit soms 
gerefereerdd wordt aan de bron of oorsprong van het kunstwerk. Het begin van een gedicht wijst 
vaakk terug naar het witte niets dat eraan voorafging. 
Tenn slotte wees ik op de aandacht die Blanchot heeft voor 'het fragmentarische schrijven'. Met 
namee in het hoofdstuk over Paul van Ostaijen zullen we dit soort schrijven tegenkomen. Niet 
alleenn heeft Blanchot daardoor oog voor het 'arrangement' van de woorden op de pagina en de 
betekeniss daarvan (of de afwezigheid van betekenis), ook is er daardoor aandacht voor de 
activiteitt van het lezen. 



1.55 Stand van zaken 
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TheorieTheorie van het zwijgen 

Whatt we require is silence, but what silence requires is that I go on talking. 
JOHNN CAGE 

Dee lange traditie van het zwijgen heeft niet geleid tot een duidelijke 'theorie' van het zwijgen. 
Datt is jammer, want die had wellicht een model kunnen vormen voor een theorie over het wit in 
dee literatuur, die al evenmin bestaat. We zullen het moeten doen met enkele bestaande studies 
vann het fenomeen. Over het algemeen volstaan die met een opsomming van 'zwijgmomenten' in 
dee literatuur. 
Eenn theorie van het zwijgen begint met een onderscheid tussen zwijgen en stilte. Om met Jacq 
Vogelaarr te spreken: 'Zwijgen is immers niet hetzelfde als stilte. Ervoor is gesproken, dat is 
zeker,, of er daarna nog iets gezegd zal worden, is de vraag'.185 Alleen van zwijgen kun je zeggen 
datt het wordt gemarkeerd door de afwezigheid van taal. Stilte kan ook goed bestaan zonder talige 
context.. Ook Jean-Paul Sartre benadrukte dat het zwijgen bestaat bij de gratie van de woorden 
eromheen:: '[..] Ie silence même se défïnit par rapport aux mots, comme la pause, en musique, 
recoitt son sens des groupes de notes qui 1'entourent. Ce silence est un moment du langage ; se 
tairee ce n'est pas être muet, c'est refuser de parier, done parier encore.'186 

Datt is meteen een eerste eigenschap van het literaire zwijgen die tevens voor het wit opgaat: ook 
hett typografisch wit kan alleen negatief gedefinieerd worden - als de Afwezigheid van tekst. 
Zonderr die negatieve kwalificatie is er immers geen verschil tussen een gewoon leeg vel papier 
enn het typografisch wit. Er moet taal 'in de buurt' van het wit zijn, om het als afwezigheid van 
taall  te markeren. Het onderscheid tussen 'zwijgen' en 'stilte' wordt in de theorie zelden gemaakt. 
Inn de studies die ik hierna bespreek worden de twee termen door elkaar heen gebruikt.18 

Mett behulp van de definitie van Vogelaar kunnen we zeggen dat 'zwijgen' alles is wat binnen 
eenn tekst gebeurt, en 'stilte' wat aan een tekst voorafgaat. Ook als de tekst af is, kan de stilte 
weerr vallen. Vertaald naar het typografisch wit kun je dus zeggen dat het wit aan het begin en 
eindee van het gedicht een 'stilte' kan zijn, maar dat het wit binnenin het gedicht, bijvoorbeeld 
tussenn twee strofes, eerder een 'zwijgen' lijkt . 
Nett zo ingewikkeld is de volgende kwestie, namelijk de vraag of het zwijgen zelf een 
tekenkarakterr heeft. Otto Lorenz, die de meest systematische studie over het zwijgen schreef,188 

meentt dat het zwijgen geen tekenkarakter heeft. Het heeft altijd een talige context nodig om als 
zodanigg te kunnen worden herkend.189 Maar binnen die context kan het zwijgen wel als een 
tekenn worden gezien. 
Lorenzz maakt gebruik van de tekentheorie van Peirce om het zwijgen in de literatuur te 
classificeren.. In dat systeem wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie tekens: symbool, 
icoonn of index. In het symbool is er een arbitraire relatie tussen het teken en het object waar het 
naarr verwijst. Symbool en object zijn met elkaar verbonden op basis van conventie. Onze taal is 
daarvann het beste voorbeeld: letters zijn symbolen. Bij een icoon is er sprake van similariteit 
tussenn teken en object: bijvoorbeeld een bordje op het station met een koffer erop getekend, dat 
verwijstt naar het bagagedepot. De index ten slotte verwijst alleen naar het object, dat niet direct 
gerepresenteerdd wordt. Mieke Bal noemt als voorbeeld de handtekening op een schilderij, 
verwijzendd naar de afwezige kunstenaar.190 

Hett zwijgen krijgt bij Lorenz alleen de status van een indexaal teken, namelijk wanneer het 
verwijstt naar iets wat je kunt herleiden uit de tekst zelf. Dat het zwijgen niet op zichzelf een 
tekenn is, vormt voor Lorenz zelfs de eerste vooronderstelling van een studie naar het zwijgen. 
Tenn tweede is er de 'communicatiepremisse': dat de lezer de taalloze betekenisdimensie kan 
begrijpen.. Om in te zien waar het zwijgen als index naar verwijst, moet de lezer beschikken over 



'emm angemessenes Verstandnis der Bedeutsamkeit des Schweigens in Dichtungen'. Daarvoor 
moett de poëticale en thematische context van het werk inn kwestie bestudeerd worden: 'Ohne ein 
vorgangigess Fragen nach diesen Rahmenbedingungen wird eine methodisch gesicherte und in 
ihrenn Ergebnissen nachprüfbare Analyse von aussparenden Texten nicht möglich sein'.191 

Lorenzz pleit voor een historisch, systematisch onderzoek naar de dominante kenmerken van het 
zwijgen.. Hij stelt vast dat er tot nu toe geen systematisch begripskader is ontwikkeld. Het 
tekortschietenn van veel studies over het zwijgen is volgens Lorenz te wijten aan een gebrek aan 
aandachtt voor de 'Voraussetzungen', waarbij het zwijgen überhaupt wordt gezien als een 
interpreteerbaarr teken. Hij neemt dat idee als uitgangspunt, en zoekt naar een theoretisch kader 
enn een 'instrumentarium' om het zwijgen in de moderne poëzie mee te kunnen interpreteren. 
Helemaall  bevredigend is Lorenz' studie echter niet. Ten eerste werkt zijn uitgangspunt dat het 
zwijgenn in de literatuur teruggrijpt op de mystiek-theologische traditie te beperkend: ieder 
zwijgenn wordt zo per definitie theologisch. Ten tweede interpreteert hij het zwijgen te veel als 
eenn verwijzing naar een achterliggende betekenis, in plaats van het betekenis te geven als 
zwijgen. . 

Ookk Christiaan Hart Nibbrig tracht in zijn Rhetorik des Schweigens een zekere systematiek te 
ontdekkenn in het zwijgen in de moderne literatuur. Hij benadrukt dat de literatuurwetenschap 
faaltt als zij zich geen rekenschap geeft van deze 'schaduwen van de taal' (1981: 42). Daarna 
volgtt een overzicht van het zwijgen in de literatuur vanaf de achttiende eeuw: het verlangen naar 
stiltee van Kierkegaard bijvoorbeeld, het politieke zwijgen van Kafka of Pablo Neruda - of 
omgekeerd,, De Sade en D.H. Lawrence die zich verzetten tegen taboes. Ook de oude retorische 
aposiopeseaposiopese blijkt nog aanwezig: Nibbrig noemt Duitse achttiende-eeuwse drama's die eindigen 
mett momenten van 'Sprachlose Running'. Hoewel hij zelf niet tracht zijn voorbeelden te 
structureren,, zou je ze kunnen onderbrengen in drie categorieën: psychologisch zwijgen, politiek 
zwijgenn en een derde soort die zich minder eenvoudig laat benoemen. In eerste instantie gaat het 
daarinn om een verwijzing naar het onbenoembare Absolute, het 'heilige' of 'hogere'. Ik stel voor 
omm dit het 'metafysisch zwijgen' te noemen. 

Dezee driedeling van soorten zwijgen is ook te zien in het eerder geciteerde Language and Silence 
vann Steiner. Ook voor hem komt het literaire zwijgen voort uit de mystiek en uit de romantiek. 
Maarr na een historisch overzicht van die traditie, is de rest van zijn boek gewijd aan een ander 
zwijgenn dat hij, met een moreel oordeel, eerlijker vindt: het zwijgen als protest tegen 'political 
inhumanityy and technological mass-society'. De schrijver die vreest dat de taal iets verliest van 
zijnn 'humane genius', kan twee dingen doen: zijn eigen idioom representatief maken voor de 
crisis,, of de suïcidale retoriek van de stilte kiezen. Hij wijst op Ionesco, Beckett en bijvoorbeeld 
Kafkaa en de 'nakedness of his style'. Behalve over wat ik zo-even 'metafysisch' zwijgen 
noemde,, heeft Steiner het dus vooral over psychologische of politieke redenen voor zwijgen, met 
namee over de 'dehumanization of speech and meaning' als gevolg van het nazisme en andere 
totalitairee bewegingen. Net als in de klassieke retorica en bij Nibbrig worden er bij Steiner dus 
driee soorten zwijgen genoemd: een verwijzing naar het numineuze dat zich niet laat uitspreken, 
enn psychologisch en politiek zwijgen. 

Ondankss deze driedeling kunnen ook Steiners en Nibbrigs studie niet dienen als 'theorie van het 
zwijgen'.. Omdat ze niet systematisch zijn, maar ook omdat het zwijgen net zo min als bij Lorenz 
zelfzelf betekenis krijgt. Naar mijn idee zijn de beperkingen hier te wijten aan het feit dat de drie 
studiess het zwijgen een eigen tekenkarakter ontzeggen. Daarmee wordt het zwijgen afhankelijk 
vann context en van interpretatie, en ga je voorbij aan de gedachte datje het ook andersom zou 
kunnenn zien. Neem het idee van Maurice Merleau-Ponty, die onomwonden stelt: 'The absence of 
aa sign can be a sign'. Hij stelt dat het woord juist afhankelijk is van het zwijgen eromheen, om 
überhauptt iets te kunnen zeggen: Tn short, we must consider the word before it is spoken, the 
backgroundd of silence which does not cease to surround it and without which it would say 
nothing.. Or to put the matter another way, we must uncover the threads of silence with which 
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speechh is intertwined'. In de leeshouding die ik in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal 
schetsen,, is het de bedoeling dat het wit als leegte of als afwezigheid een belangrijke rol speelt. 
Bijj  Leslie Kane, die een boek schreef over het zwijgen op het toneel, treffen we een soort 
zwijgenn aan dat meer in de buurt komt van de 'background of silence' die Merleau-Ponty 
bedoelde.. Zij onderscheidt namelijk een andere dimensie aan het zwijgen op het toneel: die van 
legee tussenruimte. Daarnaast noemt zij de onmogelijkheid om een subjectieve ervaring mee te 
delenn (Bernard en Tsjechov), dus een psychologisch zwijgen. In die categorie hoort bij haar ook 
hett politieke zwijgen: uit angst. Anderzijds noemt ze de onmogelijkheid om te spreken over wat 
onss begrip te boven gaat, 'the Void, the Nothing', zoals dat te zien is in het toneel van 
Maeterlinckk of Beckett.194 Kane laat zien hoe twintigste-eeuwse toneelschrijvers waren 
beïnvloedd door Mallarmés breuk tussen woord en wereld.195 Zij noemt bijvoorbeeld Ionesco, 
voorr wie de essentie schuilging in wat ongezegd bleef: 'Ce qui est a dire, ce qui est existence et 
nonn chose, c'est seulement cela qui ne veut pas être dit. L'essentiel'.196 

Naastt de drie categorieën van zwijgen in de theorie, is er nog een onderscheid dat vrijwel 
iedereenn maakt. Er is de eigenlijke stilte, en daarnaast is er de overdaad aan taal die ook een 
vormm van zwijgen kan zijn. Ook met een dergelijke bavardage kan men trachten het onzegbare 
tee zeggen. Paz noemt dat 'het andere gezicht van de stilte: het zinloze en onvertaalbare 
gemurmel,, "the sound and the fury'\ het gebabbel, het geluid dat niets zegt, dat alleen zegt niets' 
(Pazz 1984: 190).197 ' 
Hett proza van Beckett is het beste voorbeeld van dit alles en niets zeggen tegelijk. Met name in 
dee trilogie Molloy, Malone dies en The Unnameable spreken de personages tegen hun eigen 
doodd in een steeds onontwarbaarder taaikluwen. Molloy zegt: 'Not to want to say, not to know 
whatt you want to say, not to be able to say what you think you want to say, and never to stop 
saying,, or hardly ever, that is the thing to keep in mind, even in the heat of composition'.198 De 
aanblikk van de tekst van Molloy bevestigt deze spraakdrift: er zijn nauwelijks alinea's 
aangebrachtt zodat de meeste pagina's van de roman geen spoortje wit vertonen.199 

Inn een brief schreef Beckett dat hij zijn eigen taal zag als 'a veil that must be torn apart in order 
too get at the things (or the Nothingness) behind it'. En hij gaat verder: 'as we cannot eliminate 
languagee all at once, we should at least leave nothing undone that might contribute to its falling 
intoo disrepute. To bore one hole after another into it, until what lurks behind it - be it something 
orr nothing - begins to seep through; I cannot imagine a higher goal for a writer today'. 
Vervolgenss vraagt Beckett zich af waarom het woordoppervlak niet wordt aangetast, terwijl er in 
dee muziek wél stiltes kunnen vallen: 'Is there any reason why that terrible materiality of the word 
surfacee should not be capable of being dissolved [..]?'20° 

Inn Becketts taaiopvatting is zwijgen het hoogste goed, omdat taal niet kan raken aan het absolute 
off  aan het zelf. In Dream of Fair to Middling Women spreekt een personage zich uit over het 
idealee boek: 'The experience of my reader shall be between the phrases, in the silence, 
communicatedd by the intervals, not the terms, of the statement [..]'. 
Beckettt vond bevestiging voor zijn taalscepsis in het omvangrijke werk van de Oostenrijker Fritz 
Mauthner,, Beitrage zu einer Kritik der Sprache uit 1902, waar hij via Joyce kennis mee had 
gemaakt.. Mauthner behandelde de onmogelijkheid om een taalkritiek te schrijven met diezelfde 
taall  als instrument, en hij vergelijkt zijn onderneming met het vernielen van iedere sport van de 
ladderr terwijl je erop staat. Aan dezelfde paradox lijden Becketts personages, zodat Molloy stelt: 
'[..]]  that you would do better, at least no worse, to obliterate texts than to blacken margins, to fill 
inn the holes of words till all is blank and flat and the whole ghastly business looks like what is 
senseless,, speechless, issueless misery.'201 

Dee taal leidt niet tot kennis of de waarheid, maar tegelijk hebben we slechts de taal, en zijn 
Beckettss personages dus veroordeeld te blijven spreken, ook al is hun falen ingebouwd. Ook 
Mauthnerr plaatste 'the fidelity to failure' in het hart van zijn werk.202 Zowel voor Mauthner als 
voorr Beckett gold dat alles alleen bestaat binnen de taal: het denken, het ego, het geheugen, maar 
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datt de taal tegelijk niet voldoet om daar uitdrukking aan te geven. Voor beiden is communicatie 
tussenn mensen onmogelijk, en de enige manier om iets óver taal te zeggen is in de lach of in de 
stilte. . 

SamenvattendSamenvattend — het zwijgen 

Silence,, yes, but what silence! For it is all very fine to keep silence, but one has also to consider the kind of silence 
onee keeps. 
SAMUELL BECKETT 

Inn de theoretische studies onderscheidt men drie categorieën van zwijgen in de literatuur: 
psychologisch,, politiek en metafysisch. All e drie werden ze ook al genoemd in de klassieke 
retorica.. Het psychologische zwijgen houdt in dat de auteur of degene die aan het woord is in 
dee tekst te veel door emoties overmand is om zich nog adequaat uit te kunnen drukken. Het 
politiekee zwijgen duidt op uitsluiting van het debat of censuur. Deze twee soorten zwijgen zijn 
niett noemenswaardig veranderd sinds ze voor het eerst genoemd zijn in de klassieke retorica. 
Well  hebben ze in de loop van de negentiende en twintigste eeuw meer uitdrukking gevonden in 
dede uiterlijke vorm van het gedicht. 
Voorr het politieke zwijgen is dit het minst duidelijk het geval. Dat komt wellicht doordat 
politiekee stiltes vaak uitmonden in de algehele afwezigheid van een literair werk, door censuur 
bijvoorbeeld.. Tilli e Olsen wijst op deze 'verborgen stiltes': 'Deletions, omissions, abandonment 
off  the medium', en op de stiltes van diegenen die nooit tot schrijven kwamen: 'the barely 
educated,, the illiterate, women'.204 

Eenn andere vorm van politieke stilte biedt de poëzie van Mandelstam. Omdat de gedichten te 
riskantriskant waren om op te schrijven en te bewaren in het stalinistische Rusland, had zijn vrouw 
Nadezhdaa Mandelstam de gedichten uit haar hoofd geleerd. Na Mandelstams dood maakte ze er 
transcriptiess van die het land uit werden gesmokkeld. En er is uiteraard het werk van Paul Celan, 
diee veel schreef over de vernietigingskampen in de Tweede Wereldoorlog. Zijn oeuvre kan, 
onderr andere, in een politieke context gelezen worden. In het intermezzo over die dichter zal ik 
besprekenn in hoeverre de stilte en het wit in zijn gedichten politiek zijn te interpreteren. 
Hett psychologische zwijgen kan eveneens een plaats binnen de vorm van het gedicht krijgen, of 
inn ieder geval binnen het oeuvre van de dichter. We zagen al de stilte van Hölderlin die in zijn 
waanzinn geen poëzie meer schreef. Een ander voorbeeld is het werk van Leopold: in hoofdstuk 
tweee hoop ik te laten zien hoe de teruggetrokken aard van de dichter in verband gebracht kan 
wordenn met het wit in zijn poëzie. 
Mett de laatste soort zwijgen, het metafysische, ligt het ingewikkelder. Dat grijpt terug op een 
ontwikkelingg die is begonnen met Augustinus en de klassieke retorica, maar die een belangrijke 
wendingg kreeg in de romantiek. Vanaf het einde van de achttiende eeuw werd er met dit zwijgen 
niett meer naar een kenbare of onkenbare God werd verwezen, maar naar iets anders, 
ongrijpbaarss en onnoembaars. Was dat aanvankelijk nog het 'heilige' of het Absolute, in de loop 
vann de negentiende en twintigste eeuw werd het leger en abstracter. 
Tegelijkk werd, zoals aan de orde kwam in de paragrafen over Mallarmé en Blanchot, dit 
'onzegbare'' meer in verband gebracht met het wit van de pagina. Het 'metafysische zwijgen' 
heeftt dus een duidelijke relatie met het typografisch wit. In mijn 'leeshouding' die ik uiteenzet 
aann het einde van dit hoofdstuk, is deze leegte in de moderne literatuur een kernpunt, net als het 
wantrouwenn tegen de taal dat ten grondslag ligt aan het metafysische zwijgen. 
Hiervoorr zijn nog twee aspecten van het zwijgen kort aan de orde geweest. Het zwijgen kon ook 
eenn 'tussenruimte' zijn. Dat geldt eveneens voor het typografisch wit. In de loop van dit boek zal 
blijkenn hoe vaak het wit van de poëzie een dergelijke tussenruimte creërt: een drempelgebied 
waarr twee toestanden in elkaar over kunnen gaan. In de paragraaf over mijn leeshouding is dit 
liminalee aspect van het wit een aandachtspunt. 
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Tenn slotte kon het zwijgen in de literatuur een moment van zelfreflexiviteit zijn: op die manier 
wordtt een poëticale 'uitspraak' gedaan met het zwijgen. Ook dat geldt voor het typografisch wit, 
zoalss we zagen in de poëzie van Mallarmé, en zoals zal blijken bij alle vijfde dichters die nog 
aann de orde komen. Net als het zwijgen kan het wit van de pagina model staan voor wat de 
dichterr wil bereiken. 

TheorieTheorie van het wit 

AA mon avis, Ia chose la plus belle dans L'éducation sentimentale ce n'est pas une phrase, mais un blanc. 
MARCELL PROUST (over Flaubert) 

Hett zijn Gorters vrijwel lege pagina's die in Nederland voor het eerst uitnodigden tot reflectie 
overr de betekenis van het wit zelf. In een artikel in Maatstaf uit 1965, 'Witte poëzie', gaat S. 
Dresdenn in op het verschijnsel van het typografisch wit: 'Het gedicht is omgeven door wit, zoals 
dee muziek door stilte'.205 Ten eerste stelt hij vast dat poëzie zich onderscheidt van proza 
aangezienn 'het gedicht zich kenmerkt door een zekere opvallende distributie van lettertekens op 
dee witte bladzijde'. Volgens Dresden wint de 'marge van wit' nog aan betekenis sinds ieder 
gedicht,, hoe kort ook, toch alleen op een bladzijde staat: 'Hierdoor alleen is natuurlijk reeds de 
kwantiteitt van het wit toegenomen, maar op deze manier blijkt uiteraard ook beter de 
kwalitatievee betekenis ervan'. Dresden benadrukt datje niet kan spreken van een 'algemeen wit' 
maarr dat ieder gedicht daarin verschilt: 'Met andere woorden: de stilte rondom het gedicht van 
Mallarméé "spreekt" anders dan het witte van Lamartine, omdat hun gedichten niet hetzelfde 
zeggenn of het niet op dezelfde manier zeggen. Er bestaat een dialectiek die zich voltrekt tussen 
ditt gedicht met dit wit'. 
Datt is een eerste belangrijk punt van een 'theorie van het wit': het typografisch wit wordt altijd 
beschouwdd in relatie met de taal die het omringt. 'Wat betekent deze witregel?' is een vraag die 
pass beantwoord kan worden na de vraag: 'wat staat er om deze witregel heen?' 
Daarnaa gaat Dresden in op de poëzie van Mallarmé, en diens pogingen om het wit enerzijds leeg 
enn zuiver te laten, en anderzijds in het zwart van de letters een aanwezigheid te bewerkstelligen. 
Dezee spanning maakt Mallarmé 'tot het uitgangspunt van alle poëzie, maar vooral tot het 
middelpunt,, ja zelfs tot het enige wezenlijke onderwerp der dichtkunst. Hoe is het wit te brengen 
inn het zwart?' Dat is een vraag 'naar het wezen zelf van ieder gedicht en daarmede naar het 
wezenn en de zin van het dichterlijk bestaan'. En het wit bevindt zich niet alleen rond, maar ook 
inn het gedicht: 'Het wit is symbool geworden van zuivere ongereptheid die niet anders te denken 
iss dan in de gedaante van... niets'. Dresden vervolgt: 'Daar sluipt een paradox in: hoe kun je het 
sprekenn dat een gedicht nu eenmaal doet zo dicht bij de stilte brengen? Ligt daar niet een 
onoplosbaree moeilijkheid die de dichters uiteindelijk zal doen overgaan tot zwijgen, tot stilte?' 
Dresdenn noemt voor Nederland onder andere het werk van Gorter, wiens vele wit 'doet spreken 
overr afwezigheid, stilte, zuiverheid'. In paragraaf 1.2 besprak ik al Dresdens visie op het wit in 
Gorterss Verzen. Hij legde de nadruk op de 'witte' gedichtjes als uitdrukking van een autonome 
poëzieopvatting.. Het gedicht moet als het ware ronddraaien en niets anders zijn dan zichzelf. 
'Hett is deze witte wereld die de dichters willen scheppen of herstellen. Niet alleen de hier 
genoemden,, maar misschien wel allen. Bewust of onbewust zijn allen bij deze nieuwe wereld en 
duss ook in één en hetzelfde werk betrokken'.206 

Nett als Dresden zien veel literatuurbeschouwers het wit in de moderne poëzie in de eerste plaats 
alss buffer tussen het gedicht en de buitenwereld. Zo schreef Gérard Genette, eveneens in de jaren 
zestig,, over de witte marge rond het gedicht die de grenzen tussen het poëtische en het alledaagse 
bevestigdee : 'Le langage poétique révèle ici, nous semble-t-il, sa veritable "structure", qui n'est 
pass d'etre une forme particuliere, définie par ses accidents spécifiques, mais plutöt un état, un 
degréé de presence et d'intensité auquel peut être amené, pour ainsi dire, n'importe quel énoncé, 



aa la seule condition que s'etablisse autour de lui cette marge de silence qui Tisole au milieu 
(maiss non a 1'écart) du parier quotidien'.207 

Vanaff  deze periode zullen we de belangstelling voor het typografisch wit in de poëzie zien 
toenemen,, onder andere door de structuralistische aandacht voor betekenisprocessen en door de 
poststructuralistischee nadruk op wat doorgaans in de marge moet blijven. In de volgende 
paragraaff  zal dit 'nieuwe' denken over het wit aan de orde komen. Eerst bespreek ik hier enkele 
theoretischee ideeën over het wit die buiten die context tot stand zijn gekomen. 
All  in 1949 hadden Wellek en Warren bevestigd dat de uiterlijke vorm van het gedicht op de 
paginaa van belang was: The line-ends of verses, the grouping into stanzas, the paragraphs of 
prosee passages, eye-rhymes or puns which are comprehensible only through spelling, and many 
similarr devices must be considered integral factors of literary works of art. [..] Their existence 
provess that print has become very important for the practice of poetry in modern times, that 
poetryy is written for the eye as well as for the ear' (1949: 144). Hoewel dus 'very important' 
bevonden,, wordt er hier verder niets gezegd over het wit in de poëzie. 
Dee semioticus Yury Lotman bevestigt later dat de grafische vorm van het gedicht betekenis kan 
krijgen,, met name waar die afwijkt in bijvoorbeeld een enjambement: 'It may be assumed that in 
thosee cases where the graphic system coincides with the phonological system and they are both 
presentt in the mind of the native speaker as a single system, graphics may rarely become a 
bearerr of poetic meaning. But in cases where the automatic character of their association is 
disruptedd and a conflict is felt between these systems, the possibility of imbuing the graphics 
withh poetic meaning arises' (1977: 71). Het duurde tot 1994 voordat de semiotiek door Johanna 
Druckerr werd gebruikt om in The Visible Word iets te zeggen over het verband tussen 
schriftbeeldd en betekenis. Zij wijst op het formalisme van onder anderen Roman Jakobson, 
waarinn het idee geformuleerd werd dat het poëtische bestond uit het beschouwen van taal op 
zichzelf,zichzelf, en niet als medium met een boodschap. In het verlengde daarvan erkenden de semiotiek 
enn het structuralisme de materialiteit van het teken, al stelt Drucker dat de consequenties 
daarvann pas in het poststructuralisme werden uitgewerkt (1994: 35). Zij onderzoekt niet alleen 
hoee de grafische vorm van taal betekenis krijgt in het werk van onder anderen Marinetti en 
Apollinaire,, maar ook hoe hun werk daarna is beschouwd: zij streeft naar een 'metacritical 
inquiry'' (1994: 5). Er zijn enkele overeenkomsten tussen haar onderzoek naar typografie en 
mijnn onderzoek naar het typografisch wit. Zo probeert ook zij met behulp van voorbeelden uit 
dee poëzie en (post)structuralistische theorie te komen tot een model: 'My intention, then, is to 
offerr a theoretical model which synthesizes research and theory on art history and poetics and 
proposess a concept of materiality as a means of accounting for the nature and effect of 
typographicc signification'(1994: 8). Uit die uitspraak rijst een tweede overeenkomst: net als bij 
Druckerr gaat het ook in een onderzoek naar het wit om een vraag naar een wijze van 
betekenisvorming.betekenisvorming. Niet alleen een vormelement wordt onderzocht, maar het verband tussen vorm 
enn inhoud. Ondanks Druckers uitgangspunt van de 'materialiteit' van de taal, besteedt zij echter 
nauwelijkss aandacht aan het typografisch wit. 

Eveneenss in de Verenigde Staten werd de vraag naar het wit in de poëzie gesteld binnen een 
discussiee over het ritme en over het 'organische' van (post)moderne poëzie. Frank en Sayre 
schrijvenn bijvoorbeeld in de inleiding van de bundel onder hun redactie, The Line in Postmodern 
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Poetry,Poetry, dat de vrije versregel en de ruimtelijke ordening van het gedicht op de pagina kunnen 
wordenn gezien als de nexus van een aantal postmoderne vragen. De manier waarop de versregel 
enn de pagina ruimtelijk zijn georganiseerd, gaat volgens hen in tegen het vooropgestelde idee van 
ordee die typografie gewoonlijk belichaamt: de ruimtelijke organisatie van moderne poëzie 
deconstrueertt die orde zelfs. Zij noemen het wit 'a visual metaphor of profound 
epistemologicall  and ontological significance', en verbinden er een ideologische betekenis aan 
omdatt de vorm van een versregel zich altijd verhoudt tot de geschiedenis van de 'juiste vorm': 
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Thee point, simply stated, is that the poetic line, especially as it has been employed in free verse, 

doess not come to us unburdened by historical, even ideological concerns'. Hier is dus weer een 
voorbeeldd te vinden van een politieke interpretatie van het typografisch wit: wie morrelt aan de 
versregel,, morrelt aan de norm. 
Frankk en Sayre stellen nog iets aan de orde in hun inleiding, en dat is de kwestie van het ritme. 
Dee regels in een gedicht zijn verdeeld volgens een natuurlijk en organisch principe dat veel weg 
heeftt van de dans: 'Line breaks, for example [..] are viewed as coming from the energy or 
impulsee of the poet; they shape and are shaped by the breath and pulse'. Daarmee wijzen ze op 
eenn functie die het typografisch wit in alle moderne vrije poëzie vervult. In Nederland 
publiceerdee J.H. de Roder in 2001 een essay over het belang van ritme in de poëzie: Het 
schandaalschandaal van de poëzie. Voor hem hangt de kracht van het ritme in poëzie samen met de kracht 
vann het ritueel: beide zijn betekenisloos en ouder dan de taal. De belevenis die poëzie is, heeft 
nietss te maken met zaken die zich laten analyseren, betoogt De Roder: ' Wat een gedicht tot een 
gedichtgedicht maakt is de ervaring van een gedicht'?10 Hij verzet zich, met enige opzettelijke 
overdrijving,, tegen de 'iconiseringsdrift' van de 'interpretatieven' onder de poëziebeschouwers, 
diee de vorm reduceren tot een icoon van de inhoud. 
Nett als Frank en Sayre wijst De Roder dus op het organische van het ritme. Waar een aantal van 
dede Amerikaanse beschouwers echter het ritme zelf weer interpreteerde (of het nu gaat om een 
fysiekk ritme als de hartslag, een natuurritme als dat van de golfslag, of een etnisch ritme als dat 
vann de Afrikaanse 'oermuziek': het blijf t een vorm van interpretatie), benadrukt De Roder de 
betekenisloosheidd van het ritme: 'de ritmische laag is dat aspect van poëzie dat evenals syntaxis 
betekenislooss is, terwijl beide zijn terug te voeren op dezelfde structurele regels van het ritueel. 
Misschienn maakt ritme zelfs de betekenisloosheid van syntaxis ervaarbaar. Met andere woorden: 
ritmeritme in poëzie is zuivere handeling. Mijn stelling dat poëzie neigt naar betekenisloosheid kan 
duss nu worden begrepen met de constatering dat de zuivere handeling van het ritueel werkzaam 
iss in de beleving van poëzie'. 211 

Helaass gaat De Roder niet in op de ingewikkelde verhouding tussen het ritme en het typografisch 
wit.. Enerzijds 'maakt' het wit het ritme, door het afbreken van de regels bijvoorbeeld, anderzijds 
iss het ritme van het gedicht er eerst en is het wit daar soms slechts de 'technische' uitdrukking 
van.. Bovendien is het wit veel meer dan dat, en heeft het zijn eigen visuele aspect. 
Eenn overeenkomst tussen het ritme en het wit in en rond het gedicht is dat ze beide gekenmerkt 
wordenn door afwezigheid van betekenis. In de volgende hoofdstukken hoop ik steeds afdoende te 
benadrukkenn dat deze betekenisloosheid, net als het ritme óf samen met het ritme, bijdraagt aan 
watt De Roder 'de ervaring van het gedicht' noemt. Er zijn momenten aan te wijzen waarop het 
witt bijdraagt aan het gedicht als leegte. Maar in tegenstelling tot De Roder denk ik niet dat de 
poëziee in haar geheel 'neigt naar betekenisloosheid'. Zo zal ik proberen aan te tonen dat het 
typografischh wit veel verschillende betekenis kan hebben. 

VisueleVisuele poëzie 

Butt what if language expresses as much by what is between words as by the words themselves? By that which it does 
nott 'say' as by what it 'says'? 
MAURIC EE MERLEAU-PONT Y 

Dee extreemste voorbeelden van het typografisch wit in de poëzie zijn figuratieve gedichten in de 
vormm van bijvoorbeeld een altaar, een vis of een stropdas. Over dit 'tekenen met woorden' en 
allee daarvan afgeleide vormen, is veel getheoretiseerd. Daaruit blijkt dat het alleen al 
ingewikkeldd is definities van respectievelijk figuratieve, visuele en concrete poëzie te geven. 
Voorall  het onderscheid tussen die drie blijkt moeilijk aan te geven. Ik zal hier proberen een 
overzichtt te geven van de problemen bij het definiëren van deze soorten poëzie. 



Poëziebeschouwerss laten zich vaak laatdunkend uit over visuele experimenten in poëzie. De 
Tigures-poèmes'' van Apollinaire bijvoorbeeld werden door velen gezien als een flauwe en 
onoriginelee poging te tekenen met woorden, en Van Ostaijen wordt hetzelfde verweten met 
betrekkingg tot Bezette Stad. In hoofdstuk drie, over Van Ostaijen, ga ik uitgebreid in op deze 
discussiee en op de praktijk van de visuele poëzie. 
Tochh kent de figuratieve poëzie een lange traditie, die teruggaat tot in ieder geval de derde eeuw 
voorr Christus. Ulrich Ernst (1986) deed een poging het genre te classificeren. Het figuratieve 
gedicht,, ook bekend onder de namen technopaegina, ideogram of calligram, is volgens Ernst een 
literairee categorie met eigen rechten. De belangrijkste daarvan zijn dat het gedicht een lyrische 
tekstt heeft, en dat er een direct verband is tussen afbeelding en tekst: 'the words, - sometimes 
withh the help of purely pictorial means - form a graphic figure which in relation to the verbal 
utterancee had both a mimetic and symbolic function'.212 Ernsts nadruk op de lyrische inhoud én 
dee mimetische functie van het beeld dat de woorden vormen, maakt dat hij tot een strikte 
definitiee komt. De meeste avant-gardistische poëzie valt hierbuiten, en slechts een klein gedeelte 
vann de calligrammen van Apollinaire en van de concrete poëzie kan ertoe gerekend worden. 
Ikk zal hier verder aan deze definitie vasthouden. Het figuratieve gedicht is een gedicht met een 
lyrischee inhoud waarvan de vorm een directe, mimetische uitdrukking is. 
Voorr iedere indirecte en suggestieve visuele uitdrukking van de inhoud van een gedicht wil ik de 
termm 'visuele poëzie' reserveren, zoals ik hierna zal uiteenzetten. Van Ostaijens vZeppeIin' 
bijvoorbeeldd kent een figuratief element in een verder visueel gedicht. 
Eenn definitie van visuele poëzie is lastiger te formuleren. Willard Bohn stelt dat het gaat om 
poëziee die bedoeld is om gezien te worden. Die definitie is van een aantrekkelijke eenvoud, maar 
err kleven een paar bezwaren aan. Ten eerste natuurlijk in de nadruk op intentie; het is onmogelijk 
tee weten welke auteurs hun poëzie schreven om gezien te worden. Belangrijker dunkt me dat ook 
poëziee die niet met die intentie geschreven is, wel degelijk visuele effecten kan hebben. 
Ikk stel voor om de term 'visuele' poëzie nog ruimer te nemen. Een visueel gedicht is een gedicht 
waarvann het beeld op de pagina een duidelijke betekenisdimensie heeft. Er is niet alleen sprake 
vann visuele poëzie als de betekenis van een gedicht expliciet wordt ondersteund, versterkt of 
ondermijndd door de presentatie ervan op de pagina, maar ook wanneer het gedicht een visuele 
kwaliteitt heeft die geen enkel verband lijk t te hebben met de inhoud. Die definitie is zo breed dat 
dee term 'visuele poëzie' een glijdende schaal wordt: vrijwel ieder gedicht blijkt een visueel 
gedicht.. Daarom is het beter te spreken over het visuele gehalte van poëzie. 
Aann het ene uiterste van het spectrum staan gedichten die door hun vorm de inhoud impliciet 
ondersteunen.. Het gaat hier om subtiele vormen van typografie, die de lezer lang niet altijd zal 
opmerken.. Neem bijvoorbeeld het gedicht 'Verzen' van Beets: 

Dee verzen zijn bokalen, 
Waarinn een dichter zijn gedachten giet. 

Eenn vers is goed of niet, 
Naarmatee 't vol is tot de rand, die niet kan halen, 

Off  over-vliet. 

Hett 'over-vlieden' is hier uitgebeeld door de lange een-na-laatste en de korte laatste regel; het 
gedichtt beeldt dus uit wat het zegt over dichten, namelijk dat het in zijn vorm moet passen. Het 
ingenieuzee is dat het gedicht hier uitbeeldt hoe het niet moet, namelijk door een regel te laten 
'over-lopen',, maar tegelijk wel precies samenvalt met zijn inhoud. Een ander, twintigste-eeuws, 
voorbeeldd is het gedicht 'De meester' van Vestdijk. In dat sonnet wint een leerling-schaker het 
spell  van zijn meester. Die omkering van de gewone gang van zaken wordt door de dichter 
uitgebeeldd in de vorm van zijn vers: hij keert het sonnet om en 'begint met tweemaal drie regels 
enn eindigt hij met tweemaal vier. Dat is ook een visuele ondersteuning van de versinhoud' (Van 
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Deell  1987). En in hoofdstuk 2, over Leopold, zullen we het gedicht 'De Molen' tegenkomen, 
waarvann de vier strofen de wieken van de molen met een draaias in het midden lijken 'uit te 
beelden'. . 
Ditt zijn allemaal voorbeelden van subtiele visuele aspecten in poëzie. Aan het andere uiterste van 
dee schaal bevinden zich de gedichten die zeer sterk gebruikmaken van het visuele. Van Ostaijens 
FeestenFeesten van Angst en Pijn bijvoorbeeld. 
Tenn slotte moet opgemerkt worden dat er in visuele poëzie niet per se een verband hoeft te zijn 
tussenn de uiterlijke vorm van het gedicht en de inhoud. Het kan ook een visuele waarde op zich 
hebben,, zoals Drucker opmerkt naar aanleiding van 'Un Coup de Dés' dat behoort 'to that order 
off  visual and verbal manifestation which claims to bring something into being in its making, 
ratherr than to serve to represent an already extant idea, form, thought, or thing' (1994: 59). 

Dee overeenkomsten tussen de visuele vorm en de inhoud van het gedicht werden door Dorleijn 
(1991a)) aan de orde gesteld in een artikel over iconiciteit. Na de waarschuwing dat het bij 
vaststellenn van iconiciteit altijd alleen kan gaan om een 'leesvoorstel', verdeelt hij de soorten 
iconiciteitt onder naar talige verschillen. Zo onderscheidt hij grafemische, typografische, 
ritmische,, lexicale, syntactische of macrotekstuele iconiciteit. Dan zijn er nog soorten iconiciteit 
diee bij de bovenstaande ondergebracht kunnen worden, maar ook een eigen groep vormen. De 
iconiciteitt van het einde van het gedicht bijvoorbeeld, een vorm die Dorleijn onder andere in de 
poëziee van Faverey ziet. In het typografisch wit kunnen een paar van deze 'soorten' iconiciteit 
toegepastt worden, zoals we in de loop van de vier toegepaste hoofdstukken zullen zien. 
D.W.. Seaman lijk t er in zijn studie over concrete poëzie een ruime opvatting van visuele poëzie 
opp na te houden die vergelijkbaar is met mijn 'glijdende schaal'. Zowel de voorbeelden uit de 
Oudheid,, als bijvoorbeeld Herberts gedicht 'Easter wings', Mallarmés 'Un Coup de Dés' en de 
concretee poëzie vallen bij Seaman onder de noemer 'visuele poëzie'. Hij onderscheidt 
daarbinnenn drie categorieën: poëzie die zich concentreert op de letter, poëzie waarbij het visueel 
gehaltee vooral bestaat uit de presentatie van de vorm op de pagina, en het visuele gedicht in de 
vormm van een boek. In een studie naar de functie van het typografisch wit is de tweede noemer 
vann het meeste belang. De presentatie op de pagina kan, zo merkt Seaman op, een bijeffect zijn 
vann het metrische en structurele aspect van poëzie maar toch ook visuele elementen nebben. Al is 
hett maar 'to set the mood' (1981: 27). Als voorbeeld noemt hij dan een gedicht van 20 
alexandrijnenn dat een 'heavy, solid look' heeft. 
Hijj  wijst er verder op dat de eerste categorie, poëzie die visueel is op het niveau van de letter, al 
bijj  de symbolisten werd geschreven. Hij noemt zelfs de romantische dichter Victor Hugo die 
veelvuldigg de letter o gebruikt in een gedicht over de planeten. Baudelaire omschrijft in 'Le Beau 
Navire'' de omvang van een grote vrouw met veel p's en «'s.213 Een ander voorbeeld uit het werk 
vann Baudelaire is zijn gedicht over de albatros waarin veel v's voorkomen. Voor Nederland 
zoudenn we kunnen denken aan het wiegeliedje van Leopold, 'Laat de luiken gesloten zijn', 
waarinn het gedicht zelf een cirkelvorm heeft, en de geslotenheid van gedicht en luiken wordt 
versterktt door het gebruik van veel o's.214 

Watt ook binnen Seamans definitie valt, zijn de satirische en ironische vormexperimenten uit de 
vroegee romantiek, zoals in Sternes Tristram Shandy. Hiervoor kwam al aan de orde dat de eerste 
typografischee experimenten niet beperkt bleven tot het terrein van de poëzie alleen. De 
ontwikkelingenn op het gebied van de druk- en reproduceertechnieken hadden hun invloed op alle 
genres.. Maar het is vooral in de poëzie dat het gebruik van de typografie in de twintigste eeuw 
eenn stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt, in de eerste plaats in de avant-
gardestromingenn van het begin van de twintigste eeuw.215 

Dee extreemste variant van visuele poëzie was de concrete poëzie, die vanaf de Tweede 
Wereldoorlogg werd gemaakt door bijvoorbeeld dichters van de Noigrandes-groep in Brazilië 



(1956-1965)) en door Eugen Gomringer in Zwitserland. Een kleinere 'afsplitsing' was 
bijvoorbeeldd het 'lettrisme' in Frankrijk, van 1947 tott ongeveer de jaren zeventig. 
Nett als over de figuratieve poëzie van Apollinaire is er over de concrete poëzie een felle 
discussiee gevoerd tussen theoretici. Concrete poëzie is blijkbaar een genre waar men vóór of 
tegenn is. Tegenstanders wijzen erop dat concrete dichters niet veel meer doen dan het herhalen 
vann de eerdere experimenten van avant-gardisten als Apollinaire en Marinetti en van oudere 
figuratievee poëzie. Overigens noemden de concrete dichters zelf ook die invloeden. Zo liet het 
'pilott plan' van Noigrandes voor de concrete poëzie zien dat het allemaal was begonnen bij 
Mallarméé en Apollinaire. De theoretische uitgangspunten van concrete dichters verschillen ook 
niett van die van de avant-garde. Beide stromingen streefden naar een verandering van de wijze 
vann perceptie van het literaire werk. Het lineaire karakter daarvan moest plaatsmaken voor het 
spatielee dat voorheen aan de beeldende kunst was voorbehouden. Johanna Drucker wijst er in 
haarr werk over experimentele typografie bovendien op dat het in alle gevallen gaat om de nadruk 
opp 'materialiteit': niet alleen de betekenis is van belang maar ook het tastbare teken zelf.216 

Hett grootste probleem bij de definitie van concrete poëzie is dat het onmogelijk lijk t om 
kenmerkenn te vinden die niet ook opgaan voor de poëzie van de avant-garde, van Apollinaire of 
zelfss van Mallarmé. De gebruikelijke definities baseren zich vooral op de nadruk die de concrete 
dichterr legt op het taalmateriaal, wat echter geen exclusieve eigenschap van de concrete poëzie 
is. . 
Wendyy Steiner noemt in The Colors of Rhetoric autonomie als kenmerk van het concrete 
gedicht,, al ziet zij in die autonomie ook de reden waarom de concrete poëzie noodzakelijkerwijs 
naarr een 'dead end' moet voeren. De concrete dichters hebben net als beeldend kunstenaars een 
manierr gevonden om hun werk een niet-semiotische kwaliteit te geven: het gaat hun om 'the 
maximizingg of iconic properties of their work at the expense of symbolic ones'.217 Ook deze 
dichterss willen het arbitraire van het teken overwinnen, door vorm en inhoud van het teken te 
latenn samenvallen, maar zo sterk dat er zo min mogelijk talige, symbolische betekenis meer is. 
Steinerr verwijt de concrete dichters dat ze zijn vergeten dat het streven naar concreetheid 
voortkwamm vanuit de essentiële oppositie tussen object en teken. Bij hen ging het niet meer om 
verzoeningg tussen object en teken, maar werd de concreetheid een einddoel op zich. Zij vindt 
hett niet terecht dat de concrete dichters naar Mallarmé wijzen als hun voorganger. Ze vergeten 
daarbijj  een essentieel verschil, namelijk dat het Mallarmé te doen was om een stilte die zich 
verhieldd tot het woord, en niet een stilte op zich: 'When concretists represent what might be 
takenn as a Mallarméan silence, however, what they in fact achieve is a reification of silence 
itself,, an inversion of the very absence marking the conventional attempt to make a poetry of 
presence'.2188 Voor Steiner is het belangrijkste effect van het concrete gedicht de graad van 
autonomiee die het bereikt. 
Voorr Rosemarie Waldrop daarentegen is reductie het belangrijkste kenmerk van het concrete 
gedicht,, zo blijkt uit het artikel *A Basis for Concrete Poetry' uit 1982. Het gaat in deze poëzie 
steedss om slechts een paar woorden tegelijk, soms zelfs maar één: 'the reduction functions as 
foregrounding.. It says: this is a word (in the singular), much as the convention of the line which 
endss before the margin says: this is a poem'.219 Zij wijst erop dat het niet mogelijk is om de taal 
helemaall  van de betekenis te scheiden; maar wel van representatie. Het concrete gedicht 
representeertt alleen zichzelf. Dus Waldrop kent het gedicht nog enige betekenis toe, en stelt dan 
datt er in concrete poëzie equivalentie is tussen de 'spatial arrangement' en de klank of betekenis 
vann het gedicht.22 Het probleem is dat we ook hier geen duidelijk onderscheid krijgen tussen 
visuelee poëzie, figuratieve poëzie en concrete poëzie. In al deze gedichten worden er immers 
dergelijkee equivalenties nagestreefd. 
Eenn groter probleem is dat het onmogelijk is te bepalen wanneer een gedicht louter zichzelf 
vertegenwoordigt.. Het is niet alleen zo dat taal noodzakelijkerwijs betekenis heeft, zoals 
Waldropp beweert, maar het gevolg daarvan is ook nog, dat het gedicht noodzakelijkerwijs altijd 
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ookk iets anders representeert dan zichzelf. Dat blijkt als Waldrop vervolgens concrete poëzie gaat 
analyserenn en wel degelijk tot interpretaties komt, zoals van een gedicht van Pignatari dat een 
'anti-advertisement'' voor Coca Cola zou zijn. Een dergelijke maatschappelijke betekenis gaat 
verderr dan strikte zelfreflexiviteit. 
Ericc Vos geeft in zijn dissertatie uit 1992, Concrete Poetry as a Test Case for a Nominalistic 
SemioticsSemiotics of Verbal Art, een helder overzicht van de definitieproblemen met betrekking tot 
concretee poëzie. Er bestaat onduidelijkheid over de periode die de concrete poëzie beslaat, over 
hett materiaal dat er gebruikt wordt, en over de status als literair of beeldend kunstwerk. Vos stelt 
datt alle definities gemeen hebben dat ze de nadruk leggen op het belang van de perceptie van het 
verbalee materiaal in concrete poëzie, waarin de symbolische of referentiële functie van taal is 
uitgeschakeld.. Vos brengt hier eveneens de zojuist genoemde bezwaren te berde. In de eerste 
plaatss waren de concrete dichters niet de eersten en ook niet de enigen die pleitten voor oriëntatie 
opp het materiaal. Ten tweede kennen alle definities van concrete poëzie een interne paradox. De 
nadrukk die er in de definities van concrete poëzie wordt gelegd op de perceptie, betekent dat de 
gewonee semantische kwaliteiten van het gedicht worden uitgesloten. Maar het verbale materiaal 
heeftt ook altijd een betekeniswaarde. Zolang deze paradox niet is opgelost, blijven de definities 
onvolledig.. Deze paradox van de concrete poëzie, zo stelt Vos, is niets meer dan een ver 
doorgevoerdee variant van de hele paradox van de autonome poëzie. Overigens gaat Vos ervan uit 
datt deze paradox niet in de poëzie zelf aanwezig is, maar alleen in de theorievorming erover. Een 
duidelijkee definitie van concrete poëzie is volgens hem onmogelijk te geven: ' A taxinomical 
approachh along these lines cannot provide a sharp distinction between "ordinary", "concrete" and 
"figurative""  poetry. It remains to be seen whether "visual" poetry can be clearly marked off from 
otherr types'. 

Uiteindelijkk stelt Vos een definitie voor in termen van een glijdende schaal, zoals ik voor de 
visuelee poëzie deed. Om visuele en concrete poëzie dan weer te onderscheiden is er mijns inziens 
maarr één helder criterium voorhanden: de periode. Ook Seaman hanteert dit als definitie in zijn 
boekk over visuele poëzie; hij reserveert de term 'concrete poëzie' exclusief voor de naoorlogse 
bewegingenn van onder andere Gomringer en Noigrandes. 
Samenvattendd moet visuele poëzie worden gezien als een glijdende schaal, met aan het ene 
uiteindee zwak visuele gedichten, en aan het andere uiteinde extreem visuele poëzie, zoals de 
figuratievee poëzie van Apollinaire of de concrete poëzie van na de Tweede Wereldoorlog. 
Sluitendee definities hiervan zijn niet te geven. Wel kunnen er drie manieren worden 
onderscheidenn waarop een gedicht betekenis kan krijgen. Er is de referentiële functie van de taal, 
daarnaastt is er de referentiële functie van de visuele presentatie van het gedicht en ten slotte is er 
eenn combinatie tussen de referenties van het beeld én de taal. 
Visuelee poëzie, de overkoepelende categorie, krijgt betekenis op alle drie deze manieren. Op 
welkee van de categorieën de nadruk komt te liggen, hangt echter af van de mate van visualiteit. 
Eenn figuratief gedicht van Apollinaire bijvoorbeeld gebruikt alle drie de betekeniscategorieën, 
maarr legt de nadruk op de derde: het directe, mimetische verband tussen vorm en inhoud van het 
gedicht.. Voor de concrete poëzie geldt over het algemeen dat de eerste betekeniscategorie niet 
wordtt toegepast. De nadruk ligt daarin met name op de tweede categorie: de referentie die 
ontstaatt door het beeld van het gedicht. 
Aann het andere uiterste van de 'visuele schaal' ligt werk zoals de Nagelaten gedichten van Van 
Ostaijen.. Het beeld van het gedicht op de pagina heeft nog wel degelijk een betekenis, net als de 
verhoudingg tussen dat beeld en de inhoud van het gedicht, maar de nadruk ligt op de eerste 
categorie,, de referentiële functie van de taal. Zonder sluitende definities te kunnen geven, levert 
dezee driedeling in betekeniscategorieën dus wel een manier op om de verschillende punten van 
dee glijdende schaal te benoemen en van elkaar te onderscheiden. 



DieDie wit in die poesie 
70 0 

Hoewell  auteurs als Wellek en Warren benadrukten dat er meer aandacht besteed zou moeten 
wordenn aan de visuele vorm van het gedicht, deden zij dat zelf niet. Ook de vanaf de jaren zestig 
toenemendee aandacht voor de semiotiek en de structuur van teksten heeft weinig opgeleverd 
voorr het onderzoek naar het typografisch wit. AI met al is de literatuur over het wit vrij schaars. 
Redenn genoeg voor J.J.A. Mooij om zich te verbazen over het gebrek aan aandacht voor het 
visuelee aspect van poëzie. In een essay uit 1976, 'The foregrounding of graphic elements in 
poetry',, bespreekt hij een serie belangrijke literatuurwetenschappers die negeren dat literatuur 
geschrevengeschreven is. Het visuele aspect van literatuur is voor hen alleen een secundair symbool van de 
klanken.. Zelfs de opkomst van de concrete poëzie en van de semiotiek heeft hier geen 
veranderingg in gebracht, merkt Mooij op, waarna hij een paar van de mogelijk betekenisvolle 
elementenn van het schriftbeeld bespreekt, zoals de versregel, de interpunctie en visueel rijm. In 
eenn ander essay, 'De rol van het schrift in de poëzie', noemt hij het schriftbeeld ook 'als éen van 
dee factoren, die poëtisch van belang zouden kunnen zijn', maar die helaas vaak wat 'nonchalant' 
behandeldd worden (1979: 108). Wat dat betreft is Mooij teleurgesteld in de grote semioticus 
Lotman,, en ook in het in het proefschrift van Roswita Geggus over Die wit in die poesie uit 
1961. . 
Opp dit laatste boek ga ik hier wat uitgebreider in: het is voor zover ik weet de enige poging om 
hett typografisch wit systematisch te bestuderen. Geggus neemt het gedicht 'Digter' van DJ. 
Oppermann onder de loep, en onderzoekt het strofewit en het versregelwit. Zij erkent het wit als 
eenn 'essentieel structuurelement' van het gedicht, waaraan zij vier functies toekent op het niveau 
vann de 'uiterlijke organisatie van de taalvormen'. 
Tnn eerste kan het strofewit de zinsstructuur verhelderen. Bovendien draagt het wit ertoe bij dat 
iederee versregel zelfstandig gepresenteerd wordt, als 'voorlopig voltooid', zodat bijvoorbeeld het 
versregelwitt mogelijke syntactische ambiguïteit kan opheffen. Door deze tweede functie kan het 
versregelwitt daadwerkelijk ingrijpen in de mededeling, bijvoorbeeld door het enjambement. 
Tenn derde verschaft het wit reliëf aan het rijm, en ten slotte wordt het ritmische verloop van het 
gedichtt erdoor beïnvloed: het wit grenst ritmische eenheden af. Van deze functies ziet Geggus 
alleenn de eerste twee ook in het strofewit optreden. Later noemt zij nog een mogelijke functie 
voorr het strofewit, de strofeconstituerende werking: 'Hier die wit wat telkens 'n aantal versreëls 
bymekaargroepeer,, kan vir die lesende oog sigbaar maak dat 'n gedig opgebou is uit strofes met 
sekeree eienskappe soos 'n vaste aantal versreëls of 'n rympatroon wat in elke strofe herhaald 
word'(1961:: 94). 
Opp een ander niveau, dat van de 'innerlijke organisatie van de taalvormen' noemt Geggus de 
ambiguïteitt die kan ontstaan door het versregelwit. Soms blijkt de inhoud van een regel, bij het 
lezenn van de regel die erop volgt, anders te zijn dan aanvankelijk gedacht werd. Zij noemt dit een 
storendee factor: het versregelwit kan de mededeling van een gedicht dus ook vertroebelen. 
Gegguss gaat er niet op in dat een dergelijke ambiguïteit juist door de dichter beoogd kan zijn. Zij 
noemtt een voorbeeld van een gedicht van Elisabeth Eybers 'minder geslaagd' wegens de 
meerduidigheid,, terwijl mijn indruk is dat de ambiguïteit in dat gedicht opzettelijk nagestreefd is. 
DieDie wit in die poesie is een grondige analyse van de formele mogelijkheden van het typografisch 
wit.. Toch kunnen er een paar kanttekeningen bij Geggus' onderzoek geplaatst worden. Nog los 
vann de vraag of één gedicht als onderzoeksmateriaal niet wat schaars is en misschien niet alle 
mogelijkee functies demonstreert, is het vreemd dat Geggus heeft gekozen voor een gedicht met 
eenn vast rijmschema, terwijl zij zelf in haar laatste hoofdstuk overtuigend aantoont dat het wit 
functionelerr is naarmate een gedicht een vrijere vorm heeft. Het typografisch wit is in 
traditionelee poëzie van minder belang omdat de lezer daar uit rijm en ritme al kan opmaken waar 
dee versregel eindigt. Het wit is daar niet meer dan een hulpmiddel 'vir die gerieflikheid van die 
lesendee oog'.223 Hoewel Geggus uitgebreid uitlegt dat ze bewust niet heeft gekozen voor 
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experimentelee poëzie met 'tipografiese buitensporighede', legt ze niet uit waarom ze geen vrijer 
verss heeft gekozen.224 

Tenn slotte is het jammer dat haar analyse zich beperkt tot het formele niveau. Daarmee blijven de 
interessantstee aspecten van het wit in Oppermans gedicht onbelicht. Zo gaat Geggus uitgebreid in 
opp het enjambement 'geëiland/ hou', maar signaleert zij niet dat door dit enjambement de 
betekeniss van de tekst ook wordt versterkt: door de regel hier af te breken staat het woord 
'geëiland'' ook even in een 'zee' van wit. Ik citeer de eerste twee strofen van het gedicht 
'Digter': : 

Ekk is gevang 
enn met die stryd 
êrenss in die ewigheid 
opp 'n Ceylon verban 

waarr al my drange 
naa 'n verlore vaderland 
myy dag na dag geëiland 
houu met horisonne en verlange, 

Hett isolement dat het gedicht beschrijft, wordt uitgedrukt in het typografisch wit dat het omringt. 
Niett alleen het versregel wit na 'geëiland', maar ook het strofisch wit na het woord 'verban' 
wordtt zo functioneel. En zelfs het wit boven het gedicht krijgt betekenis. Door in de eerste regel 
overr gevangenschap te spreken, wordt de indruk versterkt van het gedicht als 'eiland' waarheen 
dee ik verbannen is. 

DeDe afsluiting van het gedicht 

Aucunn grand génie n'a conclu et aucun grand livre ne conclut, parce que Fhumanité elle-même est toujours en 
marchee et qu'elle ne conclut pas. 
GUSTT AVE FLAUBERT 

Hett wit onder aan de pagina onderzoekt Geggus niet, omdat dat volgens haar maar één functie 
heeft:: het gedicht presenteren als een afgesloten geheel. Dat lijk t mij een te nauwe visie op het 
eindewit.. Ten eerste bleek hiervoor al dat het eindewit deel uitmaakt van wat Genette de 'marge' 
noemtt die het gedicht scheidt van de alledaagse wereld, ten tweede worden moderne gedichten 
langg niet altijd afgesloten als een 'geheel'. 
Datt is ook het uitgangspunt van Barbara Herrnstein Smith in Poetic Closure, een studie uit 1968. 
Zijj  gaat in op de relatie tussen de structuur van het gedicht en de manier waarop het wordt 
afgesloten.. Er bestaan conventies over het einde van het gedicht: het herhalen van de laatste regel 
kann bijvoorbeeld een teken van afsluiting zijn. Gedichten stoppen niet zomaar, maar 
'concluderen'.. De mens ervaart een gevoel van bevrediging als een structuur wordt afgesloten 
zoalss hij verwacht had, en er ontstaat spanning als dat moment wordt uitgesteld. 
Hoewell  Herrnstein Smith de nadruk legt op de innerlijke structuur van de tekst als belangrijkste 
invloedd op de afsluiting van een gedicht (net zoals een schilderij volgens haar niet alleen wordt 
ingelijstt door de lijst maar ook door de compositie zelf), stelt zij ook dat het sterkste signaal voor 
afsluitingg dat de lezer krijgt een visueel signaal is. Ze heeft het in verband met moderne poëzie 
overr 'anti-closure', die zij in verband brengt met het einde van het logocentrisme en met de 
scepsiss van dichters over hun vermogen om de waarheid te zeggen: afgesloten zekerheden 
bestaann niet meer.227 Zoals Mallarmé zei: 'Un livre ne commence ni ne finit' (oc : 39). 
Dee 'non-closure' is het onderwerp van Timothy Bahti's Ends of the Lyric. Hij noemt drie 
kenmerkenn van de moderne, problematische afsluiting van het gedicht. In de eerste plaats is er 
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'Direction',, de manier waarop het gedicht de lezer stuurt. Ten tweede is er 'Trope': de moderne 
poëziee bestaat volgens Bahti uit tropen en met name het chiasme. Dat heeft gevolgen voor de 
eindess van gedichten, die de lezer niet naar het einde toe sturen zonder ook te verwijzen naar het 
tegenovergesteldee daarvan: het begin van het gedicht of het 'non-end'.228 Dat leidt tot het derde 
kenmerkk dat Bahti noemt: 'Reflection'. Het gedicht is een spiegelbeeld van zichzelf, een 
omkeringg van de leesrichting. Die leesrichting wijst immers naar het einde, terwijl er alleen een 
'non-end'' bestaat. De eindes van gedichten zijn per definitie 'utopisch', zo stelt Bahti, omdat ze 
dede lezer naar een taal- en denkruimte sturen die altijd een belofte blijft . 
Inn zijn interpretaties van gedichten van Leopardi, Coleridge, Hölderlin of Baudelaire 
concentreertt Bahti zich met name op de genoemde chiasmes en de zelfreflexiviteit van het 
gedicht.. Behalve over het eindewit heeft hij het ook over het strofisch wit, bijvoorbeeld naar 
aanleidingg van de poëzie van Paul Celan. Het woord Vorbei in een van diens gedichten krijgt 
volgenss Bahti zowel op semantisch als op poëtisch niveau een dubbele lading, het wordt 'both 
spatiall  and temporal': 'the spatiality is marked in the single-word position of Vorbei as the last 
linee of the strophe'. Ook de temporele betekenis van het woord in dit gedicht wordt verdubbeld 
doorr de positie ervan vlak voor het strofisch wit, en hij laat zien dat deze witregel in het hart van 
dede betekenis van het gedicht ligt.229 Net als Herrnstein Smith, aan wie hij schatplichtig is, brengt 
Bahtii  het gebrek aan een duidelijk einde in moderne gedichten in verband met de crisis van het 
woord.. Het einde van het logocentrisme ontneemt de dichters de mogelijkheid iets afgeronds en 
definitiefss te zeggen, zodat hun gedichten zichzelf eindeloos uitwissen, weerspiegelen en 
kruisen. . 
Inn de hoofdstukken over Leopold, Van Ostaijen, Nijhoff en Faverey zal blijken dat ook bij hen 
dede zogeheten non-closure een functie van het eindewit is. Bahti's studie is bovendien van belang 
opp een theoretisch niveau. Net als ik gebruikt hij een formalistisch principe als interpretatief 
instrument.. Dat levert niet altijd geslaagde interpretaties op: soms moet Bahti zich in vreemde 
bochtenn wringen om aan te tonen dat alle door hem behandelde gedichten op hun eigen begin 
teruggrijpen.. De vraag is of de chiastische structuur wel zo universeel is in moderne poëzie als 
Bahtii  meent. 
Inn een lezing uit 1995 trachtte Giorgio Agamben een definitie te geven van de afsluiting van het 
gedicht.. Uitgaande van Valéry's uitspraak dat het gedicht 'een verlengde aarzeling tussen klank 
enn betekenis' is, trekt hij de conclusie dat het enjambement de enige manier is om proza van 
poëziee te onderscheiden. Juist in het enjambement ontstaat volgens hem de kloof tussen klank en 
betekenis:: 'Want wat is het enjambement anders dan de oppositie tussen een metrische en een 
syntactischee limiet, tussen een prosodische en een semantische pauze?'.230 Agamben benadrukt 
datt alle poëtische vormen deelhebben aan dat niet-samenvallen van klank en betekenis, ook 
bijvoorbeeldd het rijm. In die kloof tussen klank en betekenis schuilt het vers zelf: 'En het gedicht 
iss het organisme dat wortelt in de perceptie van de limieten en eindpunten die worden bepaald 
doorr sonore (of grafische) en semantische eenheden - zonder ooit volledig met die limieten 
samenn te vallen, en, zo lijk t het wel, er regelmatig grensgeschillen mee uitvechtend'. Het gedicht 
kann volgens Agamben alleen een eenheid kan worden dankzij het einde ervan- 'enkel in zijn 
eindpuntt kan het zichzelf definiëren' - en dit ultieme formele structuurelement blijf t ongenoemd 
inn moderne poëtica's.231 

Dee kloof tussen klank en betekenis is niet aanwezig aan het einde van het gedicht, en daarom zou 
jee volgens Agamben kunnen concluderen dat het einde van het gedicht geen poëzie is. Net als 
Herrnsteinn Smith wijst hij op structuurelementen die erop gericht zijn het einde van het gedicht 
aann te kondigen: 'Ja het bijna af te kondigen, alsof dat einde die principes nodig zou hebben, 
alsoff  het voor het gedicht een katastrofe en een identiteitsverlies zou betekenen dat zo 
onomkeerbaarr is, dat er een beroep moet worden gedaan op bijzondere metrische en semantische 
middelen'.. Dichters lijken zich bewust van het feit dat er in het einde van het gedicht 'iets als een 
doorslaggevendee crisis van het gedicht sluimert', omdat klank en betekenis daar wél 
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samenvallen:: 'Waar de klank op het punt staat om te pletter te storten in de afgrond van de 
betekenis,, kondigt het gedicht een poëticale noodtoestand af door een veilig onderkomen te 
zoekenn in het uitstel van zijn eigen einde'. 
Agambenn geeft in deze tekst van zes pagina's iets wat wel een theorie van het einde van het 
gedichtt genoemd kan worden. Ik hoop in de komende vier hoofdstukken te laten zien dat er in de 
poëziee van de door mij behandelde dichters inderdaad sprake lijk t van een bewustzijn dat er in de 
afsluitingg van het gedicht een crise de vers schuilgaat. Leopold en Nijhoff bijvoorbeeld trachten 
fixatiee van de betekenis van het gedicht uit te stellen, onder andere door steeds varianten van een 
gedichtt te blijven schrijven. De 'grensgeschillen' die gedichten volgens Agamben uitvechten aan 
hunn limieten, worden onder andere beslecht met behulp van het wit dat het gedicht omringt. 
Voorr de contemporaine poëzie hebben Vaessens en Joosten beschreven hoe een afgerond einde 
uitt de weg wordt gegaan. Aan de hand van de elektronische gedichten van Tonnus Oosterhoff 
latenn zij zien hoe de postmoderne dichter worstelt met 'het probleem van de volmaaktheid' 
(2003:: 157). Het gedicht fixeren op de pagina betekent het blootstellen aan betekenisgeving, en 
duss tracht de dichter dat te vermijden. 

MaaktMaakt het wit een gedicht? 

Vanaff  de jaren zestig is het schriftbeeld van het gedicht dus meer in de kritische belangstelling 
gekomen.. Onder invloed van New Criticism begon men zich te interesseren voor de structuur 
vann het gedicht en voor betekenisprocessen. Een van de vragen waar de poëziebeschouwing zich 
inn die tijd over begon te buigen, was wat een gedicht onderscheidt van een prozatekst. 
Zoalss Dresden in zijn artikel uit 1965 terecht opmerkt, is het enige duidelijke kenmerk van een 
gedichtt het wit dat eromheen staat.232 Eenjaar later gebruikte Jean Cohen in zijn invloedrijke 
boekk Structure du langage poétique een krantenberichtje om aan te tonen dat de enige definitie 
vann poëzie die van de 'découpage' was. Hij vond de verwaarlozing door de poëziekritiek van de 
pauzee aan het einde van de versregel verbazingwekkend. Zelfs dichters die geen gebruik maken 
vann rijm en metrum, hanteren wel altijd deze pauze aan het einde van hun regels (1966: 57-8). 
Zoalss gezegd vormt het prozagedicht een uitzondering: daarin is het versregelwit immers 
afwezig.. Je kunt je afvragen of de rol van het versregelwit voor het prozagedicht niet wordt 
overgenomenn door het eindewit: is dat niet onder andere wat het onderscheidt van een kort 
verhaal? ? 

Voorr 'gewone' gedichten geldt dat het versregelwit het onderscheidt van proza. Hoe voor de 
handd liggend deze constatering mag lijken, er zijn veel poëziebeschouwers geweest die moeite 
hebbenn met de banaliteit van dit onderscheid. De Rus Lotman heeft in The Structure of the 
ArtisticArtistic Text zo zijn reserves als hij moet vaststellen dat de versregel zich alleen door het wit dat 
eropp volgt laat definiëren: 'After sorting through all the possibilities, the scholar discovers to his 
amazementt that almost the only absolute feature of a line is its graphic form. But still it is 
difficultt to accept this conclusion without some reservations, because of the superficial, formal 
naturee of such a feature'.233 CO. Hartman bijvoorbeeld stelde wel dat het wit het enige 
duidelijkee onderscheid is tussen poëzie en proza: 'Verse is language in lines. This distinguishes 
itt from prose', maar is tegelijk ontevreden met die bepaling: 'This is not a really satisfying 
distinction,, as it stands, but it is the only one that works absolutely*.234 

Inn zijn inaugurele rede over 'Open plekken' gaat de literatuurwetenschapper F.C. Maatje op de 
kwestiee in. Voor hem is het schrift een bijkomstig aspect van poëzie: 'Het schrift is een 
accidens'.. Hoewel hij onderkent dat het schrift betekenis toevoegt in bijvoorbeeld de poëzie van 
Apollinairee of van Van Ostaijen, noemt hij dit 'nauwkeurig beschrijfbare grensgevallen'. 'Om 
onss nu tot lyriek te bepalen: niet het feit dat een gedicht, anders dan een prozatekst, niet de 
gehelee bladspiegel vult, is constitutief voor het gedicht. Het niet-doorlopen van bv. de versregel 
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tott de rechterkantlijn is het GEVOLG van het functioneren van het vers als kleinste lyrische 
entiteit.. Het is niet de OORZAAK van dat functioneren' (1981: 23). Hiermee lijk t Maatje te 
bedoelenn dat een versregel een 'innerlijke' structuur heeft, bijvoorbeeld door inhoud, rijm en 
ritme,ritme, die het wit niet 'nodig' heeft om een op zichzelf staande eenheid te vormen. De hoop dat de 
komendee hoofdstukken zullen aantonen dat het in veel moderne gedichten anders ligt. 
Vann Boven en Dorleijn vinden het wit als onderscheidend kenmerk tussen proza en poëzie 
eveneenseveneens te oppervlakkig: Toch zijn er twee bezwaren om de regelval als definiërend kenmerk 
vann poëzie te beschouwen. Ten eerste blijf t het onbevredigend een uiterlijke ingreep als enig 
kenmerkk van poëtische teksten te beschouwen - we voelen intuïtief aan dat er meer aan de hand 
is.. [..] Ten tweede levert zelfs de regelscheiding geen sluitend criterium op, want er zijn 
voorbeeldenn van teksten die we gedichten noemen zonder dat de regelscheiding optreedt, de 
zogenaamdee prozagedichten'.235 

Geenn van de bovenstaande poëziebeschouwers vindt echter een bevredigende oplossing voor het 
probleem.. Ook het begrip 'ritme' blijkt te vaag om een sluitend onderscheid te geven. 
Ikk wil hierna aantonen dat het wit weliswaar niet alleen bepaalt wat een gedicht is en wat niet, 
maarr dat het evenmin 'accidens*  is, zoals Maatje het noemde. John Hollander zegt het 
duidelijker:: 'the poem in the eye is a kind of picture, and one of the things to do when we read a 
poemm is to discern visual structures, to make out parts, wholes, relationships, to see patterns in 
sub-- and total contexts, and so forth'' (1975: 246). 

Lezer Lezer 

Dee lezer moet aan het werk in moderne poëzie. Hoe meer wit, hoe meer hij zelf verbanden moet 
leggenn en zijn verbeelding gebruiken. Voor Wolfgang Iser maken die lege plekken, de 
'Leerstellen',, zelfs het esthetisch effect van literatuur uit. Hoewel Iser daarmee geen letterlijke, 
maarr figuurlijke 'witte plekken' in een vertelling voor ogen had, trachtte L. Bougault in een 
artikell  uit 1996 die theorie toe te passen bij het lezen van hermetische, moderne poëzie als van 
Mallarméé of Rimbaud. 
Volgenss Bougault maakt de poëzie veel meer gebruik van lege ruimtes dan het proza. In de 
poëziee zitten open plekken op meer manieren verweven. Waar het bij Iser nog om narratieve 
'openn plekken' ging, zijn die volgens Bougault in de poëzie gematerialiseerd 'par une disposition 
typographiquee inusuelle'.236 Wat betreft de 'blancs typographiques' wijst Bougault in de eerste 
plaatss op Mallarmés 'Un Coup de Dés', en op het feit dat de dichter zelf het belang noemde van 
dee witte plekken voor de lezer, die zo deel kan nemen aan de handeling in plaats van alleen 
toeschouwerr te zijn: ' Autrement dit, a travers les blancs du texte, Ie lecteur est investi du pouvoir 
dede constitution de 1'effet esthétique'.237 

Ookk andere leegtes dan de typografische witte plekken worden besproken. Zo kan ook een 
syntactischee witte plek als de ellips bij uitstek in de poëzie voorkomen. Bougault bespreekt een 
aantall  poëtische stijlfiguren die per definitie een witte plek bevatten, zoals de anakoloet. 
Dee problemen die de syntactische witte plekken opleveren voor de lezer, zijn precies de opzet 
vann de dichter. Dat geldt ook voor de derde soort wit, de 'blancs sémantico-fictionels', die nog 
hett meeste lijken op Isers 'Leerstellen'. De lezer kan door deze witte plekken in de betekenis een 
fictionelee ruimte creëren volgens Bougault.238 Ten vierde noemt hij de 'blancs réferentiels', witte 
plekkenn die zich alleen maar laten lezen als onleesbaarheid : 'Les vides textuelles sont done 
maximalisésmaximalisés en tant que structures et strategie et a la limite, ils deviennent eux-mêmes Ie seul 
thèmee de toute poésie, notamment chez Mallarmé et chez Rimbaud' (1996 : 77). De gevolgen 
vann de toepassing van deze vier soorten wit zijn dat de representatie, de her-kenning voor de 
lezer,, wordt gehinderd. De lezer moet opnieuw leren lezen, en wordt zelf schepper van zijn eigen 
interpretatie. . 
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Zoalss ikzelf in mijn inleiding ook stelde, meent Bougault dat het esthetische gevoel in moderne 
poëziee direct afhankelijk is van het gebruik van het wit, de 'maximalisatie van het wit' zoals hij 
hett noemt. De lezer krijgt een nieuwe perceptie van de wereld, een perceptie die zich moet 
losmakenn van het temporele en zich richten op het oneindige, dat samenvalt met de perceptie van 
hett niets. Het moderne gedicht is de uitdrukking van het pure esthetische fenomeen, het 'néant'. 
Maarr het Néant is het onzegbare, zodat het gedicht de ervaring van de leegte moet opwekken. 
Alss de lezer deze 'spirale de néantisation' aandurft, kan hij een gevoel van extase ervaren.239 

Zekerr is dat de lezer een cruciale rol heeft waar het gaat om de betekenis van het typografisch 
wit.. Er is een bepaalde leeshouding nodig om betekenis te kunnen verlenen aan de witte plekken 
vann het gedicht, een leeshouding die ik in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal toelichten. 



1.66 Leeshouding 

Enn het lege wendt zijn gezicht naar ons toe 
enn fluistert: 
Ikk ben niet leeg, ik ben open 
TOMASS TRANSTRÖMER 

Interpreterendd lezen is over het algemeen gericht op een coherente betekenis, op het vinden van 
eenn samenhangende structuur. Maar wie poëzie probeert te lezen met aandacht voor het 
typografischh wit moet er een andere leeswijze op nahouden. Niet de samenhang van een tekst, 
maarr de breuken en gaten daarin krijgen de aandacht. De witte plekken hebben betekenis, in de 
eerstee plaats als witte plekken. Witregels of enjambementen kunnen natuurlijk ook een rol spelen 
inn allerlei mogelijke interpretaties van de inhoud van het gedicht. Tegelijk is het van belang om 
zee recht te doen als lege plekken. 
Inn deze studie wil ik proberen om een op het wit gerichte leeswijze te onderzoeken en te 
hanteren.. Er blijken enkele constanten te formuleren te zijn in de taal- en literatuuropvattingen 
vann een aantal verschillende denkers. De hoop op basis van hun ideeën over literatuur te komen 
tott het formuleren van een 'leeswijze' die iets kan verhelderen over het esthetisch project van de 
modernee poëzie. 
Dezee leeswijze is het resultaat van een nauwe relatie tussen poëzie en interpretatie, tussen 
dichterss en denkers.240 Paul Rodenko benadrukte, toen hij in de jaren vijfti g van de vorige eeuw 
opp een nieuwe manier naar literatuur begon te kijken, dat zijn manier van lezen slechts 
voortkwamm uit de eisen die de poëzie zelf aan haar lezers stelt. Rodenko vond dat de 
experimentelee poëzie ook een experimenteel denken nodig heeft: 'een tastend denken dat zijn 
objectt geleidelijk-aan en langs steeds weer nieuwe wegen, met steeds weer nieuwe begrippen [..] 
zoektt te omsingelen*  (1991 il: 236/7). Ook een filosoof als Heidegger ontwikkelde zijn ideeën 
overr taal op basis van wat hij las bij bijvoorbeeld Hölderlin. In diens werk vond hij de taal die 
konn verwoorden wat wij missen: de dichter is de 'wortmachtigen Zeugen unseres Mangels an 
Sein'.2411 Net zo zijn Blanchots teksten over poëzie in de eerste plaats interpretaties van wat hij 
lass bij Mallarmé en anderen. 
Hett was de poëzie zelf die ging vragen om een nieuwe manier van lezen, en het waren de 
filosofenn die van de poëzie een nieuw denken en zelfs een nieuwe taal wilden leren. Daarom 
onderscheidenn deze literatuurbeschouwingen zich in complexiteit en literair gehalte niet altijd 
evenn duidelijk van de teksten die erin worden besproken.De nieuwe leeswijze komt weliswaar 
voortt uit de literatuur zelf, maar slechts uit een beperkt deel van de literatuur. Om te beginnen uit 
Hölderlinn en Mallarmé. Verder gaat het bijvoorbeeld over Bataille, Genet, Kafka, Joyce, Beckett, 
Pound,, Ponge, Char, Stevens, Celan, Roussel, Artaud, of Blanchot zelf. 
Hett probleem is hoe we die teksten moeten benoemen (als we ze niet net als Beckett aanduiden 
alss 'literature of the unword'24 ): experimenteel, modernistisch, gewoonweg 'modern' of zelfs 
'postmodern'?? Ik kies er hier voor om, in navolging van Rodenko, te spreken van 'experimentele 
literatuur'.. Vooral omdat het experimentele aspect van hun werk de meeste aandacht heeft 
gekregenn in de theorie. Voorzover de dichters, zoals Mallarmé, een romantische kant hebben, 
wordtt die bij voorkeur genegeerd door poëziebeschouwers. De veranderde leeswijze komt dus 
voortt uit experimentele literatuur en maakt vervolgens de literatuur ook experimenteier dan zij is, 
blijkbaarr vanuit de noodzaak deze literatuuropvatting zo overtuigend en retorisch mogelijk te 
brengen.. Toch denk ik dat met deze leeshouding ook minder experimentele poëzie gelezen kan 
worden.. Ook 'gewone' moderne gedichten die zijn geschreven vanuit een 'expressieve' of 
'romantische'' poëtica hebben ten dele de kenmerken waar het hier om gaat. 
Hiernaa zal ik drie thema's uit de moderne poëzie behandelen die de manier van literatuur lezen 
hebbenn beïnvloed: het Andere, het tekortschieten van de taal en het belang van de tussenruimtes. 
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HetHet Andere 

Lee silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. 
BLAISEE PASCAL 

Watt Mallarmé onderscheidt van zijn tijdgenoten is dat hij de leegtes die de dingen achterlaten, de 
ruimtee geeft als leegte. 'L'héros de vide1, noemt Blanchot hem.2*3 In plaats van zich te verzetten 
tegenn de kloof tussen taal en object, waardeert Mallarmé deze eigenschap van de taal juist. Met 
opzett vernietigt hij de materiële aanwezigheid van de objecten in zijn poëzie en wat overblijft is 
alleenn 'de trillende afwezigheid' daarvan. 
Hett eerste kenmerk van de literatuur waar het hier om gaat, en van de leeswijze die erop 
gebaseerdd is, is die leegte. Hierop berust voor Derrida zelfs de definitie van 'het literaire': de 
afwezigheidd van ieder object, een afwezigheid die niet zelf weer object mag worden. 
Off  we die lege ruimte nu, met Mallarmé, het Néant noemen of met Blanchot het au-dela - het is 
dee ruimte waarin het Niets verschijnt. Of liever gezegd, niet verschijnt. Het kenmerk van het 
nietss dat ten grondslag ligt aan moderne poëzie is dat het zich terugtrekt zodra men tracht het te 
verwoorden.. Het Niets, of het Andere, is wat zich radicaal buiten de talige orde ophoudt en wat 
zichh dus niet laat benoemen. Zoals Nico van der Sijde het formuleert in zijn dissertatie over 
Derrida:: 'datgene wat ongedacht blijft , datgene wat geen object kan zijn van een kennend 
bewustzijn,, datgene wat "er is" maar niet bevat kan worden'.244 

Inn 'Un Coup de Dés' van Mallarmé is de leegte een oerchaos die zich per definitie onttrekt aan 
dee structurerende werking van taal. Toch moet de dichter die trachten te benoemen, en in die zin 
wordtt er van zijn poëzie verlangd om 'het onmogelijke tot stand te brengen', zoals Rodenko het 
formuleerde.. 'Tegenover zulk een eis moet ieder gedicht natuurlijk tekortschieten; vandaar dat 
dezee poëzie wezenlijk een poëzie van het echec is'. Toch kan juist dat moment van echec ervaren 
wordenn als een triomf, 'en wel omdat het echec voor de dichter betekent dat hij een uiterste grens 
heeftt bereikt, de grens waar hij oog in oog staat met het Onnoemlijke, Onnoembare' (1991 n: 
230/1).. Als we deze 'leegte' willen beschouwen als een essentieel kenmerk van de teksten waar 
hett hier om gaat, is het wel van belang om aan te geven dat er verschillende nuances binnen die 
leegtee zijn. Derrida, zo bleek hiervoor, wenst het Néant van Mallarmé als geheel leeg te zien, 
anderee Mallarmé-lezers zien er wel degelijk een metafysica in. Ook Rodenko's 'Onnoembare' 
heeftt een metafysische dimensie en lijk t niet te gaan over een 'volstrekte' leegte. 
Hoee het Onnoembare er precies uitziet, kan dus variëren. Zeker is dat de literatuur 'triomfantelijk 
faalt'' wanneer ze moet trachten het te benaderen. Het idee van de triomf van de poëzie in de 
nabijheidd van het Andere doet sterk denken aan wat Lyotard, zich baserend op Kant, de 
'estheticaa van het sublieme' noemde. Net als Rodenko benadrukt Lyotard dat het hier gaat om 
eenn paradoxale ervaring; een samengaan van pijn- en lustgevoelens in de kunst. 
Waarr komen die gevoelens van pijn vandaan? Zoals we lazen over Kant (zie p.20), worden die 
gevoelenss veroorzaakt door het besef dat er zaken bestaan die onpresenteerbaar zijn, die zich 
ontrekkenn aan wat wij kunnen representeren. Lyotard stelt daarom dat het onpresenteerbare 
slechtss als afwezige inhoud aangeduid kan worden, en dat moderne kunst naar dit 
onpresenteerbaree aspect in de presentatie verwijst. 
Dee lustgevoelens, die ook horen bij de ervaring van het sublieme, komen voort uit het besef van 
dee omvang van het onpresenteerbare. Er gaapt een onoverbrugbare kloof tussen het ideële en het 
reële,, tussen wat we ons kunnen voorstellen en wat we daadwerkelijk kunnen uitdrukken. Het 
onvermogenn om de idee uit te drukken is een belofte van de grootheid van dat idee. 
Volgenss Octavio Paz gaat het zowel in het numineuze als in het sublieme om een reactie op de 
fundamentelee menselijke toestand, op wat Heidegger het 'abrupte gevoel van het daar zijn' 
noemde.. Ook de poëzie komt voort uit deze toestand van het ons 'geworpen' weten: 'Langs een 
weg,, die op zijn manier ook negatief is, bereikt de dichter de grens van de taal. En deze grens 
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heett de stilte, de blanco pagina. Een stilte, die als een meer is, een glad en compact oppervlak. 
Daarinn wachten, ondergedompeld, de woorden. En men moet afdalen, naar de diepte gaan, 
zwijgen,, wachten'.245 

Datt kunst zich desalniettemin bezighoudt met het presenteren van het onpresenteerbare, is een 
pogingg om aan het onvoorstelbare recht te doen. De kunstenaar wil, in wat Heidegger 
'Entschlossenheit'' noemde, ontvankelijk zijn voor het Andere. Dat de kunst moet falen in het 
benoemenn van dat Andere is zeker. Maar de waarheid van de kunst ligt tegelijk ook in dit falen, 
meentt Blanchot: 'L'échec est inevitable, mais les détours de Féchec sont révélateurs' (1959: 58). 
Ookk Rodenko benadrukt dat het niet gaat om het bereiken van een doel maar om de omwegen 
waarmeee het benaderd wordt. Het verschil tussen de moderne dichter en de mystieke of 
romantischee dichters, stelt Rodenko, is dat het in de moderne poëzie gaat om een lege 
transcendentie.. De moderne dichter is niet primair op het Andere gericht, maar op de creativiteit 
zelff  die zijn visoenen mogelijk maakt. Hij is op zoek naar een methode, en die is 
belangwekkenderr dan het doel zelf.246 

Zoo drukt het moderne gedicht ook 'niets' uit door zich in zichzelf terug te vouwen en 
zelfreflexieff  te worden. In deze leeswijze ligt de nadruk op de momenten waar de tekst op 
zichzelff  terugvalt. Dat gebeurt regelmatig in de witte plekken van het gedicht: 'De "blanc" en de 
"pli ""  zijn volgens Derrida geen thema's die beschrijfbaar zijn, maar plekken waar intra-
linguïstischee operaties van de tekst kunnen worden opgemerkt' (Heynders 1991: 314). Het zijn 
dezee zelfreferentièle momenten die Mallarmé aanduidt met een plooi in de bladzijde van het 
Boekk of met de vouw van een waaier. 
Ookk in Heideggers visie op poëzie ligt de nadruk op de lege ruimtes. In de poëzie, zo meende 
Heideggerr en na hem Blanchot, is een taal mogelijk die raakt aan het Zijn, en dat is wat 
Heideggerr 'Dichtung' noemt. 'Dichtung' hoeft overigens niet per se met literatuur en poëzie te 
makenn te hebben: het gaat om een taal die de dingen aanroept in plaats van ze te benoemen, 
zodatt ze zich in hun Zijn aan ons kunnen voordoen. 
Hett overkoepelende Zijn kan volgens Heidegger niet gedacht worden. Wij zijn immers zelf 
'zijnden'' en kunnen ons dus niet buiten ons Zijn bewegen om daar van buitenaf over te 
reflecteren.. Op het moment dat die zijnden aanwezig worden gemaakt, trekt het Zijn zich daaruit 
terug.. Het Zijn verdwijnt, zo stelt Heidegger, in de onthulling van wat het present maakt. En net 
zoo min als we over de wereld kunnen praten vanuit die wereld, kunnen we over de taal spreken 
alss we alleen de taal zelf daarvoor kunnen gebruiken. 
Taall  is bij Heidegger geen object, maar een ruimte waarin wereld en ding zich naar elkaar 
openen.. Zoals Safranski uitlegt in zijn Heidegger-biografie: 'Deshalb kann Heidegger sagen, dafi 
ess das Wesen der Kunst sei, daB sie inmitten des Seienden eine offene Stelle aufschlagt, in deren 
Offenheitt alles anders is als sonst'. De kunst maakt iets zichtbaar waar geen voorstelling van 
mogelijkk is, namelijk de verborgenheid van de wereld zelf: 'sie eröffnet einen Raum, worin 
geradee das Sich-verschlieBende der Erde sich zeigen kann. Sie offenbart ein Geheimnis, ohne es 
anzutasten'' (Safranski 1997: 334). Omdat er onder het Zijn geen grond schuilgaat maar alleen 
eenn onmetelijke afgrond, beleeft de dichter een voortdurende confrontatie met het niets: een 
ervaringg van de grondeloosheid van ons bestaan en de 'peilloze leegte' die overbleef na de dood 
vann God.247 

Poëziee is revelatie, maar is daarin ook destructief. Op het moment dat de dichter zijn ogen op een 
zijndee richt wordt het zijn onmiddellijk tot niet-zijn. Met de onthulling van de logos wordt de 
aardd van de logos, het verborgene zelf, vernietigd. Dit terugtrekken van het Zijn heeft een 
parallell  in Mallarmés destructie. Het ding verdwijnt op het moment dat het genoemd wordt, 
zoalss het Zijn van het ding verdwijnt achter de presentie ervan. Ook de taal zelf houdt zich 
erbuitenn en verschijnt nooit als een object. 
Heideggerr lijkt , meer dan de denkers die hij beïnvloed heeft, te geloven in het onthullend 
vermogenn van de dichtkunst. Dat vermogen zag hij vooral in de muzikaliteit en het ritme van de 
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poëzie,, dat een evocatie is van het Zijn zelf. Het ritme van het gedicht evoceert het ritme van het 
'wereld-spel',, het ritme van onthulling en verhulling van het Zijn. Net als Hölderlin kent 
Heideggerr ('ein Denker, der das Sein sagen will , aber am liebsten eben schweigend'249) daarbij 
groott belang toe aan de cesuren. Dat zouden de plaatsen zijn waar het ongevormde materiaal de 
vormm kwam verstoren. Dus hier gaat het niet om harmonie en eenheid, maar om afwijkingen. Het 
Zijnn kan in de poëzie worden opgeroepen in verwrongen wendingen van het ritme en plaatsen 
waarr klassieke metra worden doorbroken: 'Niet een harmonisch ritme is dus vereist, maar een 
ritmeritme dat breuken en raadselachtige pauzes vertoont' (Van der Sijde 1998: 85). 
Bijj  Heidegger ligt de nadruk minder op het echec dan bij zijn opvolgers. Latere denkers die zich 
opp hem baseren - Derrida, Levinas en Blanchot - benadrukken dat de poëzie het Andere, het 
totaall  onbekende nooit kan bereiken. Wel geloven zij dat het Andere door de literatuur 
geëvoceerdd kan worden. Poëzie kan wijzen naar het domein van het totaal onbekende, ook al kan 
zijj  het niet betreden. Daarmee is de moderne literatuur tot een 'quasi-transcendentale plaats' 
geworden.. Literatuur is geen representatie, wel een aparte ruimte waarin het zeggen van het 
Zijnn zich afspeelt. 
Bijj  George Bataille heet het Niets het 'Onbekende'. In De innerlijke ervaring probeert hij te 
beschrijvenn wat de angstaanjagende ervaring van het onbekende en oneindige inhoudt. 
'Kenmerkendd voor een dergelijke ervaring, die niet voortkomt uit een openbaring en waarin 
evenminn iets wordt geopenbaard behalve het onbekende, is dat zij geen enkele geruststelling met 
zichh meebrengt', zo stelt Bataille in zijn voorwoord.251 De ervaring leidt niet naar een veilige 
haven,, maar naar een lege plaats van non-sens. 
Hoewell  Bataille erkent dat de ervaring waar hij van spreekt, veel gemeen heeft met de mystiek, 
heeftt hij geen religieus besef op het oog: 'zo zie ik het begrip van God, ook zonder vorm en 
zijnswijzee (zijn "intellectuele" en niet tastbare visoen), als een moment van stilhouden in de 
bewegingg die ons naar een duisterder voorstelling van het onbekende voert: van een 
aanwezigheidd die in niets meer verschilt van een afwezigheid' (1989: 29). Net als de mystici 
voldoett bij Bataille de taal niet om de ervaring te beschrijven: 'toch blijf t er in ons een stom, 
verstolen,, ongrijpbaar deel. In het gebied van de woorden, van het vertoog, is dit deel onbekend. 
Hett ontsnapt ons gewoonlijk dan ook. Slechts onder bepaalde voorwaarden kunnen wij het 
bereikenn of erover beschikken'. 
Dee middelen zijn tweevoudig: we moeten verglijdende woorden vinden en objecten. 'Ik zal 
slechtss één voorbeeld geven van een verglijdend woord. Ik zeg woord: dat kan evengoed de zin 
zijnn waarin men het woord voegt, maar ik beperk me tot het woord stilte. Ik heb het al gezegd, de 
stiltee is in het woord direct al de opheffing van het geluid dat het woord is; van alle woorden is 
ditt het meest perverse of het meest poëtische; het is zelf het blijk van zijn dood'. Bataille komt, 
evenalss de mystici, uit bij de paradox datje zelfs om te zeggen dat iets onzegbaar is nog taal 
moett gebruiken: 'Zo werkt het vertoog in ons, en deze moeilijkheid wordt als volgt uitgedrukt: 
hethet woord stilte is nog steeds een geluid, spreken is op zichzelf: denken te kennen, en om niet te 
kennenn zou men niet meer moeten spreken' (1989: 37). 

HetHet tekortschieten van de taal 

Diee wahre Sprache der Kunst ist sprachlos. 
THEODORR ADORNO 

'Hett woord stilte is nog steeds een geluid': met die door Bataille vastgestelde paradox zijn we bij 
hett tweede kenmerk van de moderne literatuur (dit geldt althans voor het gesproken woord 
'stilte',, als het gelezen wordt is het geen geluid maar verbeeldt het een geluid). Dat is het 
probleemm van de taal, die per definitie tekortschiet bij het beschrijven van het hiervoor besproken 
Néant.Néant. Zowel in de linguïstiek en in de filosofie als in de poëzie is het idee geformuleerd dat taal 
arbitrairr is en dus geen enkel noodzakelijk verband heeft met de objecten die ze benoemt. Dit 
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gebrekk aan een niet-arbitrair verband tussen taal en werkelijkheid maakt dat referentie 
onmogelijkk is. Het is deze kloof tussen woord en object, dit structurele 'défaut' dat sinds 
Mallarméé de voorwaarde en het bestaansrecht is van de poëzie (Genette 1969: 143). Zodra het 
woordd er is, verdwijnt het ding zelf daarachter. Als het gedicht iets oproept, is het alleen de 
afwezigheidd van de dingen, nooit hun presentie. Door de naam van een ding te noemen, 
verdwijntt het zelf achter de taal. Naamgeving is dus een vorm van structureel geweld. Blanchot 
probeerdee in zijn récits (een term die hij gebruikt om zijn literaire teksten te onderscheiden van 
zijnn beschouwende), toch te verwijzen naar die singulariteit van het object. Door te schrijven in 
eenn oneindige negatie, door de ambiguïteit steeds open te houden en nergens betekenis aan toe te 
kennen,, wil hij er voortdurend aan herinneren dat de talige orde niet sluitend is en dus wijzen op 
watt daarbuiten ligt (Van der Sijde 1998: 42-44). 
Hett gebruik van taal is per definitie een onzuivere bezigheid. De dingen worden onttrokken aan 
hunn eigen zijn om ze vervolgens te benoemen. Het Andere, een taalloos gebied, is daarentegen 
eenn zuiver domein. De enige manier waarop je dat kan hopen te benaderen, is met het zwijgen. 
Dee paradox van de moderne literatuur is dan dat het zwijgen toch op een of ander manier in taal 
verwoordd moet worden. Zoals Michel Foucault stelt in De verbeelding van de bibliotheek: 'Sinds 
Bataillee en Blanchot weten we dat de taal haar transgressief vermogen te danken heeft aan een 
omgekeerdee relatie, namelijk die tussen een onzuiver spreken en een zuiver zwijgen, en weten 
wee ook dat het spreken zich alleen tot een dergelijk zwijgen kan richten in een eindeloos 
doorkruistee ruimte van deze onzuiverheid' (Foucault 1986: 92). 
Uitt de paragraaf over Blanchot bleek dat de afwezigheid van de taal zelf, gewikkeld in zijn eigen 
stilte,, de ultieme mogelijkheid was van het woord. Volgens Blanchot is de stilte altijd aanwezig 
inn de literatuur als de enige eis die ertoe doet, maar niet tegengesteld aan de woorden. 
Integendeel,, de stilte wordt verondersteld door de woorden. Het is hun 'geheime intentie', hun 
voorwaarde,, omdat het spreken niet meer is dan het najagen van een afwezigheid. De paradox is 
natuurlijkk dat de taal nooit stil mag worden en toch de stilte moet uitspreken. 
Diee paradox kan worden overwonnen door een bepaalde 'zuivere' manier van schrijven. Roland 
Barthess sprak in dit verband over het blanke of neutrale schrift, waarin 'on peut facilement 
discernerr Ie mouvement même d'une negation'.252 Het is alsof de literatuur 'ne trouvait plus de 
puretéé que dans 1'absence de tout signe'. De echte zuiverheid wordt dus bereikt in de 
afwezigheidd van het teken, op de momenten waar de tekst leeg is en stilvalt. Op die breuken in 
dee tekst kan een glimp van het Andere worden opgevangen. 
Diee cesuren kunnen zich op allerlei verschillende niveaus voordoen. Het kunnen haperingen zijn 
inn het ritme of het metrum van de tekst, of gaten in de inhoud waar ons begrip van de tekst 
gefrustreerdd wordt. Of het kan ook letterlijker gaan over de gaten in de tekst, om de 
typografischee witte plekken die bijvoorbeeld in 'Un Coup de Dés' zo'n belangrijke rol spelen. 
Bovendienn bleek hiervoor dat Derrida ook 'witte dingen' in Mallarmés poëzie beschouwde als 
tropenn voor een werkelijk 'lege' witte plek. 

Voorr Heidegger was het zwijgen de enige manier om het Zijn te doorgronden. Piltz maakt in zijn 
dissertatiee over het zwijgen in de filosofie een onderscheid tussen de vroege en de late 
Heidegger:: legde de filosoof aanvankelijk nog alle nadruk op de taal als 'Urdichtung, in der ein 
Volkk das Sein dichtet'254, in zijn latere werk wordt de rol van het zwijgen steeds belangrijker: 
'dass Schweigen im Horen auf das Sein'. De dichterlijke taal heeft bij Heidegger de taak om het 
geheim,, het wezenlijke, al zwijgend te beschermen. 
Piltzz benadrukt de ambivalentie in Heideggers denken over het zwijgen. Zijn spreken is eigenlijk 
eenn willen-zwijgen. Een tegenstrijdigheid die uiterst ingewikkeld is, en alleen te begrijpen vanuit 
hett oplichtend-verbergend dubbelkarakter van het Zijn zelf. Hij citeert Heidegger, die in een stuk 
overr Nietzsche schrijft: 'Das höchste denkerische Sagen besteht darin, im Sagen das eigentlich 
zuu Sagende nicht einfach zu verschweigen, sondern es so zu sagen, da6 es im Nichtsagen 
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genanntt wird: Das Sagen des Denkens ist ein Erschweigen. Dieses Sagen entspricht auch dem 
tiefstenn Wesen der Sprache, die ihren Ursprung im Schweigen hat' (Piltz 1987: 198). Dus niet 
alleenn het Andere, ook het denken zelf kan alleen zwijgend worden uitgedrukt. 
Nett als de presocratici, die in zijn werk een belangrijke rol spelen, probeerde Heidegger door 
paradoxx en tautologie een waarheid te bereiken die zich niet op een andere manier liet 
uitdrukken.. In die paradox schuilt de stilte: 'Urn dieses stille Zentrum, in dem er wohl das Sein 
vermutet,, geht es Heidegger. Die stille Mitte der Satzumkehrungen ist Verschwiegenes, 
Schweigen'' (Piltz 1987: 203). In de komende hoofdstukken zal ik laten zien dat ook voor poëzie 
geldtt dat de 'waarheid' zich schuil kan houden binnen een paradox, of in het midden van een 
chiastischee constructie. 
Heideggerr stelde dat het bij de dichters moest gaan om een stilte. Volgens hem is het zo dat de 
dichterr 'die gestuite Erschütterung des Heiligen in der Stille seines Schweigens verwahrt'.255 

Maarr uit zijn voordrachten uit 1936 en 1939 over Hölderlin blijkt dat het hogere zich ook door 
hett woord laat uitdrukken. Het dichterlijke woord komt uit de dimensie van het heilige. Het 
woordd hoort eigenlijk thuis in de regionen van het zwijgen, waar het steeds 'uit moet breken'. In 
hett zwijgen bij Hölderlin voltrekt zich het afwachten van de aankomst van de goden: in die 
situatiee kunnen hoogstens de dichters nog spreken. In Heideggers latere werk is de tendens naar 
'dass Schweigen im Horen auf das Sein' (Piltz 1987: 185). Het Zijn zal gezegd worden, maar 
alleenn door de dichters uit de wezensgrond van het zwijgen: 'Dichtung ist die worthafte Stiftung 
dess Seins'.256 Tegelijk heeft de dichter een schroom, een ingehoudenheid tegenover het Zijn: hij 
heeftt het woord nog niet uitgesproken of hij valt zichzelf al weer in de rede. 57 

Mallarméss poëzie handelde over het onvermogen van de taal om iets anders te noemen dan de 
afwezigheidd van de dingen. De beweging van eliminatie, van het laten verdwijnen van objecten, 
diee Mallarmé uitvoert, is niet meer dan een verdieping en verruiming van de afstand van 
referentiee die er altijd is (Lyotard 1974: 63). Deze afstand wordt verruimd in de hoop een 
essentiële,, poëtische taal tegenover de alledaagse 'langage brut' te kunnen stellen: 'Dit gebeurt 
dann door een wig te drijven tussen taal en werkelijkheid, tussen teken en be-tekende, tussen 
woordd en betekenis; op deze manier hoopt men dan een "nieuwe" taal te verwerven' (Rodenko 
1991:244). . 
Zo'nn nieuwe taal is in de eerste plaats materieel. In moderne poëzie wordt de nadruk gelegd op 
'hett lichaam van de taal', de fysieke gestalte van de letters en de regels op het papier. In een 
bewegingg van negatie worden de objecten zelf weggeschreven en komt de taal ervoor in de 
plaats.. Om te voorkomen dat de abstracte taal al te snel vervliegt en ons weer uitlevert aan de 
alledaagsee presentie van de dingen zelf, moet de taal zelf een fysieke aanwezigheid zijn. Barthes 
steldee dat we dit moesten afkijken van de schilders, die ons helpen te begrijpen dat 'la vérité de 
récrituree n'est ni dans ses messages,, ni dans Ie système de transmission qu'elle constitue pour Ie 
senss courant [..] mais dans Ia main qui appuie, trace et se conduit, c'est-a-dire dans Ie corps qui 
toto (qui jouit)'.258 

Dee woorden moeten een zichtbare en tastbare realiteit vormen om de concurrentie met de dingen 
aann te kunnen gaan. Dat houdt in dat ook concrete zaken als de klank of de vorm van letters de 
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aandachtt verdienen, en het arrangement van de geschreven woorden op de pagina. Niet meer 
dee gesproken taal wordt beschouwd als het belangrijkste, maar de geschreven taal. 
Meerr in het algemeen vindt Gérard Genette dat er aandacht besteed moet worden aan ruimte in 
dee literatuur, omdat literatuur het over ruimte(s) hééft en ruimte beschrijft, en omdat er zoveel 
auteurs,, zoals Hölderlin, zijn met een zekere gevoeligheid voor de ruimte. Bovendien is 
geschrevenn taal zelf ruimtelijk. Het schrift is te lang beschouwd als slechts een secundair 
notatiesysteem.. Nu begint men daar anders over te denken : 'la spatialité manifeste de 1'écriture 
peutt être prise pour symbole de la spatialité profonde du langage'. 'Et a tout Ie moins, pour nous 
quii  vivons dans une civilisation oü la littérature s'identifie a 1'écrit, ce mode spatial de son 
existencee ne peut être tenu pour accidentel et négligeable' (1969 : 44-45). Genette noemt vier 
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vormenn waarop de taal ruimtelijk kan zijn - de grafische vorm van de tekst op de pagina is daar 
eenn van. 
Inn het westerse denken heeft men aan het schrift een secundair belang toegekend, omdat het 
maarr een afgeleide was van het primaire, oorspronkelijke spreken. Men ging ervan uit dat er aan 
dee basis van de taal een waarheid lag, een zinvol betekenissysteem, en dus dat er een 
mogelijkheidd van directe representatie was. Schrijven was slechts een indirecte en secundaire 
afspiegelingg van die waarheid, een vervorming van spraak: 'Par la, 1'écriture en general est 
interpretedd comme une imitation, un double de la voix vivante et du logos présent' (Derrida 
1972:: 211). Derrida deconstrueert de oppositie en stelt het schrijven boven het spreken, juist 
omdatt het schrift geen directe, maar uitgestelde communicatie is. Daarmee doet het meer dan het 
sprekenn recht aan de afstand die er altijd is tussen woord en ding, tussen signifiant en signifié. 
Opnieuww stuiten we dus op de paradox die in de paragrafen over Mallarmé en Blanchot aan de 
ordee kwam. De materialiteit van de taal wordt opgezocht, maar is tevens het probleem van de 
dichter.. Er wordt een beroep gedaan op het tastbare en aanwezige om juist stilte en afwezigheid 
uitt te drukken. De leegte die de afwezigheid van de objecten zou moeten suggereren, wordt 
gevuldd met de aanwezigheid van een tastbaar schrift. Ook Lyotard wees naar aanleiding van 
hett werk van Mallarmé op het belang van de 'configuratie': 'que supporte 1'espace sensible-
imaginairee oü il est inscrit'. Lyotard meende zelfs dat het via de aandacht voor het materiële van 
eenn gedicht wél mogelijk was om aan het Andere te raken. 
Zoo wees ook Blanchot op de 'architectuur van de pagina' die bij uitstek kan worden ingezet om 
dee taal dezelfde presentie te geven als de dingen wiens afwezigheid zij benoemt: 'De même, si 
less blancs, la ponctuation, la disposition typographique, 1'architecture de la page sont appelés a 
jouerr un si grand role, c'est que 1'écrit a besoin, lui aussi, d'une presence matérielle. Il est un 
espacee qualifié, une region vivante, une sorte de ciel qui, matériellement, figure tous les 
événementss de 1'acte même de comprendre' (1949 : 45). 
Heideggerr legde eveneens nadruk op het tastbare van een gedicht, en vooral op de breuken en 
gatenn die daarin konden vallen. Het gaat volgens hem in de kunst om een strijd tussen de vorm 
enn het materiaal, en een kunstwerk moet getuigenis afleggen van deze worsteling tussen de 
gearticuleerdee vorm en de ondoordringbare, ongevormde chaos van het materiaal. Dat doet 
Rodinn bijvoorbeeld in zijn onafgewerkte beelden. De on af gewerktheid houdt in dat het materiaal 
nogg niet geheel bedwongen is door de vorm, en zo toont Rodin de strijd tussen vorm en 
vormeloosheid.. Dat geldt volgens Heidegger ook voor poëzie. Van der Sijde benadrukt dat het 
materiaall  van belang was in Heideggers poëzie-begrip 'Een dichter is steeds in gevecht met het 
verborgene,, en voelt zich genoopt tot permanent onderzoek van zijn materiaal' (1998: 82-83). 
Datt onderzoek naar het materiaal zag Heidegger, net als Lyotard en Blanchot, gebeuren in de 
breukenn en gaten van de taal. Hiervoor bleek al hoe veel belang hij hechtte aan de cesuren van 
eenn tekst, en aan de teksten van de presocratici, omdat die een paratactische structuur hadden. Ze 
legdenn de woorden op elkaar zonder expliciete grammaticale verbinding, zodat de betekenis 
eerderr tussen dan in de woorden kwam te liggen: 'For the saying speaks where there are no 
words,, in the field between the words which the colons indicate' (geciteerd uit Clark 1995: 43). 
Heideggerss poëzieanalyses behandelen de gedichten ook in hun meest gefragmenteerde vorm. 
Hijj  interpreteert niet, maar probeert in zijn lezing de witte plekken open te houden. 
Bijj  Blanchot en Derrida is de materialiteit van de geschreven taal zo essentieel dat het schrijven 
eenn naam wordt voor het soort literatuur waar het hen om gaat; de literatuur die het 'au-dela' 
probeertt te evoceren. '"Writing" thus becomes partly the name for a negativity that cannot be 
mastered,, or reconverted to a positivity. It also becomes a strange mode of the transcendental' 
(Clarkk 1995: 73). 
Dezee negativiteit speelt een grote rol in de bundel van Budick en Iser: Languages of the 
unsayable.unsayable. The Play of Negativity in Literature and Literary Theory (1987). Hierin is een aantal 
essayss verzameld die gaan over de rol van 'negativiteit' in de literatuur. Uit de inleiding blijkt dat 
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mett de term 'negativiteit' gedoeld wordt op de manieren waarop het onzegbare wordt uitgedrukt 
inn literatuur en literaire theorie. Budick en Iser stellen vast dat er sprake is van een 'critical turn' 
inn de richting van het negatieve en het onzegbare. Dat moeten we niet gelijkstellen met nihilisme, 
menenn zij. Zij wijzen erop datje van deze negativiteit nooit een vast principe moet maken Je 
kuntt alleen de verschillende 'modes*  ervan in kaart brengen. 
Derrida'ss bijdrage aan de bundel, 'How to avoid speaking', gaat in op de negatieve theologie. 
Daarinn verzet Derrida zich onder andere tegen aantijgingen dat zijn denken een vorm van 
negatievee theologie zou zijn. Volgens Rico Sneller, die deze tekst van Derrida vertaalde en er een 
inleidingg bij schreef, gaat het hier om de vraag: 'waar houdt God zich op?': 'Uiteindelijk is de 
plekk bij Derrida een aanduiding voor een (verondersteld) raakpunt van het verborgene met het 
openbare,, voor de representatie van het "andere" in de verwijzingssamenhang waarin wij 
verkeren'' (Derrida 1997:17). Die plek is het raakpunt tussen Gods verborgenheid en zijn 
onthulling,, en dat is ook de plek van Christus en van het woord. 
Omm te verduidelijken wat hij bedoelt met die niet te benoemen plaats, verwijst Derrida naar het 
begripp 'chora' van Plato: 'Plato zegt het dus op zijn wijze: we moeten vermijden over chora te 
sprekenn als over "iets" wat iets of niets is, wat aanwezig of afwezig zou zijn, intelligibel, 
zintuiglijkk of beide tegelijk, actief of passief, het Goede of het Kwade, God of de mens, het 
levendee of het niet-levende'. Net zoals deze plaats alleen in negatieve termen beschreven kan 
wordenn ('Het is ruimte noch tijd'), zo kan God alleen met een negatieve bijdrage benaderd 
worden.. Dat is volgens Derrida het principe van de negatieve theologie, waarin het gaat om een 
Godd zonder Zijn. Zoals we hiervoor zagen is dat uitgangspunt ook de basis voor de mystiek van 
Dionysiuss en Meister Eckhart. Derrida benadrukt de ruimtelijkheid van hun godsbegrip. God is 
eenn plaats, zo zegt Dionysius, maar hij is tegelijk ook niet die plaats.262 

Dezee plaats die nog niet God is, wordt door Derrida beschreven als 'de voorhof van de tempel': 
'Hett is de plek, de plek van dit schrijven, dit spoor (nagelaten in het zijn) van wat niet is, en het 
schrijvenn van deze plek. Deze laatste is slechts een overgangsplek, preciezer, een drempel. Maar 
eenn drempel, ditmaal, om toegang te krijgen tot wat geen plek meer is. Onderschikking, 
relativeringg van de plek, en een buitengewone consequentie: de plek, dat is het zijn. Datgene wat 
duss herleid blijkt te worden tot drempel-toestand dat is het zijn zelf, het zijn als plek. Alleen een 
plek,, maar... een heilige plek, de voorhof van de tempel' (1997: 87-88). 
Naa Plato en Eckhart noemt Derrida nog Heidegger, wiens Inleiding in de Metafysica volgens 
hemm te lezen valt als een inleiding over negativiteit. Heidegger vraagt zich daarin af hoe hij het 
woordd 'zijn' kon vermijden. Het gaat Derrida erom dat alle drie de denksystemen - de platoonse, 
dee mystieke en de Heideggeriaanse - worstelen met de vraag naar het zijn dat buiten het zijn is, 
enn de onmogelijkheid daar iets over te zeggen zonder theologisch te worden. 
Ookk Bruns gaat in zijn bijdrage aan de bundel van Budick en Iser in op Heidegger, en op diens 
poëzieopvatting,, waarin wordt uitgegaan van het idee dat de dichter de hoop moet opgeven dat 
dee taal hem een naam zal geven voor wat hij wil zeggen. Niet de taal spreekt, maar de weigering 
vann het wezen van de taal, dat altijd verborgen blijft : 'And we must take poetry as a mode of 
belongingg to the self-refusal of language, or of the Verweigerung des Sprachwesens. The hard 
partt is that we can't translate this way of taking poetry into a description of the formal features of 
thee text' (1987: 137). De vraag is of het typografisch wit een van die 'formal features' is die wel 
directt verband kunnen houden met die negatieve taal- en poëzieopvatting. 
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Dee stilte is zelf een hoogtepunt en, beter nog, het heilige der heiligen. 
GEORGESS BATAILL E 

Mett de plaats van het schrijven die een 'drempel' is, zijn we bij het derde kenmerk van de 
experimentelee literatuur: 'de rhetorica van de tussenruimte'.263 Dat wil zeggen dat de literatuur 
niett een tastbare werkelijkheid weerspiegelt, en ook niet gaat over het onnoembare Andere, maar 
overr het gebied dat daartussen ligt. Het Andere wordt door een vlies van de realiteit gescheiden: 
'Dee idee van een vlies, een film, een dunne wand die de werkelijkheid van het hier-en-nu scheidt 
vann het Andere, het Ongeborene, de Oorsprong [..]' (Rodenko 1991 n: 253). De dichter kan niet 
voorbijj  dat vlies komen, het is wel zijn uiterste triomf om dat vlies tastbaar te maken. Het vlies 
kann bij Rodenko ook het papier zijn waar de dichter op schrijft, of vergeleken worden met de 
huidd die wacht op de aanraking van het Andere. 
Datt doet sterk denken aan wat ik hiervoor schreef over Mallarmés poëticale term hymen, die 
zowell  'huwelijk' als 'maagdenvlies' kan betekenen. Daarmee duidde hij op hetgeen de poëzie 
scheidtt van de pure Idee, oftewel het Andere. Als dichter huivert hij voor het wit van de 
maagdelijkee pagina en schrikt terug voor de onzuiverheid die het schrijven is. De dichter worstelt 
mett zijn witte papier, niet omdat hij niet kan schrijven, maar omdat hij gebukt gaat onder een 
tweeledigee eis. Dresden: 'het totale wit, dat wil zeggen de enige werkelijke manier van zijn die 
dede afwezigheid is, te handhaven en deze anderzijds in het zwart van de typografie tot een soort 
aanwezigheidd te brengen'. Dat is 'het enige wezenlijke onderwerp der dichtkunst'.264 

Hett hymen is het tussengebied waar deze paradox zich afspeelt, en dat is volgens Derrida tevens 
dee onbeschreven witte pagina: 'La virginité de la "page pas encore écrite" nous ouvre eet 
espace'.. Voortbordurend op Mallarmés term geeft Derrida aan wat het belang daarvan is als 
tussenruimte.. 'L'hymen, confusion entre Ie présent et Ie non-présent [..] produit un effet de 
milieu'.. Het hymen is zo belangrijk omdat het een midden is dat twee tegengestelde termen 
tegelijkk kan omvatten : 'Operation qui "a la fois" met la confusion entre les contraires et se tient 
entree les contraires. Ce qui compte ici, c'est 1'entre, 1'entre-deux de 1'hymen'. Maar dat wil nog 
niett zeggen dat het iets met een centrum, een metafysisch midden te maken heeft. Het enige wat 
plaatss heeft is het tussen : 'Seul a lieu 1'entre, Ie lieu, 1'espacement qui n'est rien, 1'idéalité 
(commee néant) de 1'idée'.265 

Hett is deze plaats, deze ruimte die niets is, die ook bij andere literatuurbeschouwers geregeld aan 
dede orde komt. Zij schrijven bij voorkeur over 'drempelteksten', teksten die op zoek gaan naar 
eenn virtuele ruimte. Foucault bijvoorbeeld beschrijft een ruimte die buiten het domein van tijd en 
realiteitt ligt, en waar een grenservaring mogelijk is. Daar worden de grenzen van het bewustzijn 
enn van de taal bereikt. Het is 'een ruimte die aan de dood grenst maar het tegendeel ervan beoogt 
enn die het natuurlijke domein van het vertellen is' (Foucault 1986: 8). Blanchot is een van de 
schrijverss die zich in zijn récits altijd richt op de dood, die hij nooit van aangezicht tot aangezicht 
tee zien krijgt en nooit zichtbaar kan maken. Zolang de literatuur zich ophoudt in de ruimte die 
grenstt aan het Andere, kan de dood uitgesteld worden: 'Een taal die geen enkel spreken herhaalt, 
geenn enkele Belofte, maar de dood onbeperkt uitstelt door onophoudelijk een ruimte te openen 
waarr ze altijd analoog aan zichzelf is' (Foucault 1986:21). 
Blanchott ziet deze ruimte als eerste opgeroepen in het werk van Mallarmé, en stelt dat het hier 
niett gaat om een beschutte schuilplaats voor de mens, maar eerder om een afgrond.266 Naar 
aanleidingg van 'Un Coup de Dés' noemt hij de ruimte 'benadering van een andere ruimte, 
scheppendee oorsprong van de poëtische beweging' (1959: 288). 
Behalvee met uitstel verbindt Blanchot die ruimte met de onvermijdelijke afstand tot 'de ander'. 
Beïnvloedd door het denken van Levinas over de vreemdheid van de ander, ziet hij het Buiten niet 
alss een ruimte waar de verhouding tot de ander ons naar verwijst, maar alleen als uitdrukking van 
dede afstand tot die ander. Zoals Schulte Nordholt het uitlegt: 'Het Andere of het neutrum is dus 
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niett een zelfstandige ruimte waar de verhouding tot de ander ons naar toe leidt, maar is die 
verhoudingg zelf, de leegte die tussen ons gaapt' (1997: 40). 
Foucaultt noemt in navolging van Blanchot de teksten die zich in dit grensgebied ophouden het 
'denkenn van het Buiten'. Een denken dat zich onttrekt aan subjectiviteit, een denken dat is 
ontstaann vanuit de mystiek en de negatieve theologie. 'Heeft het spreken eenmaal zijn eigen 
grenss bereikt, dan vindt het daar niet een positiviteit die het tegenspreekt, maar een leegte waarin 
hett geheel en al opgaat; en deze leegte moet het spreken zien te bereiken door te aanvaarden dat 
hett oplost in het gedruis, in de onmiddellijke negatie van hetgeen het zegt, in een zwijgen dat niet 
dee intimiteit van een geheim is, maar alleen het Buiten waar de woorden eindeloos 
voorbijtrekken'.. Net als God biedt het Buiten zich alleen aan als afwezigheid. Men is zich ervan 
bewustt zich buiten het Buiten te bevinden: 'men is buiten dat Buiten dat nooit wordt beschreven 
maarr wel telkens wordt aangeduid door het wit van zijn afwezigheid' (Foucault 1986: 105). 
Inn experimentele teksten zijn veel 'overgangsgebieden' te vinden: deuren en ramen zijn 
bijvoorbeeldd zulke zones in de literatuur. Anthony Mertens bracht in zijn dissertatie deze 
overgangsruimtess in verband met een vorm van denken van het Buiten: 'De topos van de 
drempell  lijk t in deze geschriften de status van een denkbeeld te hebben verworven: ze brengt een 
beeldd van een bepaalde manier van denken naar voren die zich concentreert op overgangen, op 
datgenee wat zich ophoudt tussen de gedachten, tussen de woorden en zinnen waarin deze 
gedachtenn worden uitgedrukt' (1991: 60). Deze liminale ruimtes doen sterk denken aan het 
typografischh wit, temeer daar Mertens erop wijst dat het hier niet gaat om drempelgebieden als 
thema,, maar als een 'belangrijk uitgangspunt in de structurering en de constructie van 
teksten'.268 8 

Dee thematisering van dergelijke overgangsruimtes werd door Mertens een 'liminale poëtica' 
genoemd.. Hij benadrukt dat deze ruimtes in principe zelfreflexief zijn. Het zijn de plaatsen waar 
dee tekst naar zichzelf verwijst als de uitbeelding van een tussenruimte. De handeling van het 
schrijvenn speelt zich in deze tussenruimte af, en is gericht op de synthese tussen een 
betekenisvollee wereld en een oerstaat van chaos. Rite de passage is de uitdrukking voor de reis 
naarr die onbekende wereld van chaos. Het iss de fase die voorafgaat aan de betekenisvorming: 'de 
plaatss waar de mythos en de logos elkaar raken'.269 

Mertenss wijst op de rol die de liminaliteit speelt in de deconstructie en met name het werk van 
Derrida:: 'zozeer dat men zich kan afvragen of hij niet gewoon de liminale poëtica van deze 
auteurss [nl. de deconstructieve, YvD] heeft getransponeerd naar het domein van de filosofie'.270 

Ookk Mary Ann Caws, op wie Mertens zich gedeeltelijk baseert, maar die spreekt van een 
'passage'' in plaats van een 'drempel', geeft een beschrijving van de liminale poëtica die veel 
overeenkomstenn vertoont met de literatuuropvatting die hier aan de orde is. Zij benadrukt 
eveneenss dat het op de momenten van overgang gaat om zelfreflexiviteit: 'For the passage serves 
ass articulation and dwelling for the metapoetic references, to self and surround, such self-
reflectionss needing no other mirror' (1981a: 178). Haar manier van lezen houdt tevens in dat ze 
dee meeste aandacht besteedt aan de breuken en onderbrekingen van een tekst. Ze legt de nadruk 
opp de interruption als een 'priviliged space' (1981a: 5). Poëzie is voor haar de fundamentele 
ontkenningg van het bestaan van een eenheid, en ze wijst erop hoeveel moderne poëzie 
gebruikmaaktt van metaforen die duiden op scheuren en breuken, en hoe zich dat vertaalt naar de 
visuelee structuur van het gedicht: 'the best and most characteristic works of "recent" poetry are 
visuallyy marked by fissure, fault, break, breach, gap, split, crevice, vacancy' (1981a: 6). 

Literatuurr speelt zich dus afin een ruimte, het is de plaats waar volgens Blanchot de passage van 
alless naar niets steeds aan het werk is. Toch wil hij voor dat Niets waar de literatuur naar op weg 
iss niet de term 'negativiteit' gebruiken, maar stelt hij andere termen voor: 'het neuter, de nacht 
achterr de nacht, de literaire ruimte of het Andere'. In de vierde paragraaf kwam aan de orde hoe 
Blanchott zich verzet tegen de idee van een Hegeliaanse negativiteit, die tot een synthese met het 



86 6 
positievee zou kunnen komen. De echte dialectiek moest volgens Blanchot het moment van zijn 
eigenn discontinuïteit 'insluiten'. Hij laat zien dat er tussen twee tegengestelden, bijvoorbeeld être 
enn néant, een leegte is die nooit opgevuld kan worden: 'qu'y a-t-il entre les deux opposes'? Un 
Néantt plus essentiel que Ie Néant même, Ie vide de 1'entre-deux, un intervalle qui toujours se 
creusee et en se creusant se gonfle, Ie rien comme oeuvre et mouvement' (1969 : 8). 
Ditt openen van een ruimte tussen twee tegengestelden is een kenmerk van de deconstructieve 
methodee van Derrida, waarbij het gaat om het ontmaskeren en opheffen van opposities. De 
hiërarchischee structuur waarin het ene aspect de norm is en het andere de afwijking, is een 
kenmerkk van het logocentrische denken waar Derrida zich tegen verzet. Hij laat zien dat de 
zakenn die over het algemeen tot de marges worden gerekend, die terzijde worden geschoven, net 
zoo belangrijk kunnen zijn als de hoofdzaken. Het uitgangspunt is dat wanneer iets als een 
supplementt wordt beschouwd, daarmee aangegeven wordt dat er dus een aanvulling nodig is; dat 
dede kern, of het origineel blijkbaar een gebrek heeft. Datgene wat naar de marges wordt 
geschoven,, kan dus wel eens van cruciaal belang zijn om dat gebrek aan te vullen. 
Datt leidt tot een manier van lezen waarbij de aandacht uitgaat naar het ogenschijnlijk 
onbelangrijke:: 'This concentration on the apparently marginal puts the logic of supplementarity 
too work as an interpretative strategy: what has been relegated to the margins or set aside by 
previouss interpreters may be important precisely for those reasons that led it to be set aside', 
schrijftt Jonathan Culler in zijn uitleg van de deconstructie (1983: 140). 
Eenn van de belangrijkste omkeringen is het bevragen van het onderscheid tussen primair en 
secundairr schrijven. De kritiek wordt niet meer gezien als secundair aan de originele tekst. De 
enee tekst gaat met de andere een wisselwerking aan en ze worden eikaars context. Dat verklaart 
ookk de stijl van veel van deze geschriften over literatuur; ze onderscheiden zich nauwelijks van 
dede primaire experimentele teksten waar ze over gaan. Omgekeerd ontstaan er 'primaire' teksten 
diee hun eigen commentaar reeds in zich dragen. 
Ookk het onderscheid tussen tekst en context, of tekst en intertekst, wordt zo minder scherp. 
Aangezienn iedere betekenis pas bestaat bij de gratie van de omringende betekenissen, is er geen 
interpretatievee ervaring mogelijk buiten de context. Derrida's controversiële uitspraak 'il n'y a 
pass d'hors texte' moet dan ook begrepen worden als, zoals hij later aanvulde: 'Il n'y a pas d'hors 
(con)texte'. . 
Dee experimentele dichters zelf zijn begonnen met dit opheffen van hiërarchieën. Het eerste 
onderscheidd dat verdween was dat tussen wel en niet 'literair'. Zo verdween de distinctie in het 
materiaall  dat een plaats kon krijgen in het gedicht: het waren niet meer alleen de verheven 
onderwerpenn die in de poëzie thuishoorden. Ook de oppositie vorm-inhoud werd steeds meer 
bevraagd,, of het verschil tussen tekst en niet-tekst. Dat leidde tot aandacht voor de 'drempels' 
vann de tekst (bijvoorbeeld bij Genette 1987 en Derrida 1978). Wat traditioneel niet bij het 
kunstwerkk hoorde, werd nu wel in de beschouwing betrokken. Het voorwoord bij een roman of 
dee titelpagina, maar ook de lijst van een schilderij of het wit rond een gedicht; het werd allemaal 
eenn essentieel onderdeel van het kunstwerk. Caws wijst in haar interpretaties van Franse 
modernee poëzie bijvoorbeeld op het feit dat de 'murderous margin' buiten het gedicht naar 
binnenn wordt gehaald. Zo breekt het gedicht met de lineaire code en heft het verschil tussen 
binnenn en buiten op. 
Derridaa gaat in op het probleem van het kader, van de grens tussen kunstwerk en buitenwereld. 
Datt is een probleem dat volgens Culler in het hart van de esthetica schuilt: 'This problem of the 
framee - of the distinction between inside and outside and of the structure of the border - is 
decisivee for aesthetics in general'.271 Uit zijn uitleg van Derrida's ingewikkelde stuk over het 
'frame',, het parergon, blijkt hoe dicht de aandacht voor het frame raakt aan aandacht voor het 
typografischh wit, omdat het gaat om het centraal stellen van de marges: 'The logic of the 
parergonn is, as one can see, quite similar to the logic of the supplement, in which the marginal 
becomess central by virtue of its very marginality' (Culler 1989: 195-6). 



87 7 
Hett kader definieert het kunstwerk, maar tegelijk noemt Culler de onmogelijkheid om over het 
kaderr zelf iets te zeggen: 'But the framing process is unavoidable, and the notion of an aesthetic 
object,, like the constitution of an aesthetics, depends upon it. The supplement is essential. 
Anythingg that is properly framed - displayed in a museum, hung in a gallery, printed in a book 
off  poems - becomes an art object: but if framing is what creates the aesthetic object, this does 
nott make the frame a determinable entity whose qualities could be isolated, giving us a theory 
off  the frame' (1989: 196). De onmogelijkheid erover te theoretiseren neemt niet weg dat de 
margee raakt aan de essentie van de kunst: 'this disappearing figure, this marginal supplement, is 
neverthelesss in certain ways the "essence" of art' (1989: 197). 
Derridaa noemt zelf in zijn 'Parergon' uit La verité enpeinture bijvoorbeeld de kleding die 
vroegerr om standbeelden werd gehangen, of de pilaren aan de buitenkant van een gebouw. Hij 
vraagtt zich af waar de criteria op gebaseerd zijn die stellen dat de pilaren bij de buitenkant van 
hett gebouw horen: 'Ces colonnes seraient aussi des parerga supplémentaires. Après Ie 
vêtement,, la colonne ? Pourquoi la colonne serait-elle extérieure a 1'édifice ? D'oü vient ici la 
critère,, 1'organe critique, 1'organon du discernement ?' (Derrida 1978: 67) Wat ze tot parerga 
maakt,, zo gaat Derrida verder, is niet alleen hun overbodige buitenkantigheid, maar de boeien 
waarmeee ze vastgeklonken zijn aan een gebrek aan de binnenkant van het werk. Dat gebrek is 
wezenlijkk voor de eenheid van het werk. Zonder dat gebrek zou het ergon geen parergon nodig 
hebben.272 2 

Derrida'ss verhandeling over het frame gaat in vele opzichten ook op voor het raamwerk van het 
gedicht,, het typografisch wit. Hij stelt dat de parergon tegen, naast en bovenop het werk zelf 
komt,, maar daar niet naast valt. Het werkt mee, niet binnen maar ook niet buiten : 'Un parergon 
vientt contre, a cöté et en plus de 1'ergon, du travail fait, du fait, de 1'ceuvre mais il ne tombe pas 
aa cöté, il touche et coopère, depuis un certain dehors, au-dedans de 1'operation. Ni simplement 
dehorss ni simplement dedans. Comme une accessoire qu'on est oblige d'acceuillir au bord, a 
bord.. Il est d'abord 1'a-bord'.273 Het werk zou niet bestaan zonder het raamwerk dat het 
definieert:: 'ni oeuvre (ergon), ni hors d'oeuvre, ni dedans ni dehors, ni dessus ni dessous, il 
déconcertee toute opposition mais ne reste pas indéterminé et donne lieu a 1'ceuvre. D n'est plus 
seulementt autour d'elle'.274 

Opp het probleem van het frame wees Lotman al eerder in The Structure of the Artistic Text: The 
problemm of the frame - the boundary separating the artistic text from the non-text - is one of 
fundamentall  importance'. 'We devote attention to the problem of artistic space because we 
considerr a work of art as an area of space demarcated in some way and reflecting in its finitude 
ann infinite object: the world which lies outside the work of art' (1977: 217). 
Zoalss ik in de komende vier hoofdstukken hoop te laten zien, wordt het typografisch wit rond het 
gedichtt uitgebuit als een ruimte die tegelijk binnen en buiten het gedicht is. In de poëzie van 
Leopoldd wordt het wit bijvoorbeeld vaak een 'liminale zone' zoals Mertens die beschreef. En in 
BezetteBezette Stad van Van Ostaijen zullen we zien hoe het wit als Derridiaans frame wordt ingezet. 
Zowell  het onbereikbare Andere, het probleem van de taal en de literatuur als tussenruimte 
blijkenn kernpunten in het denken over experimentele literatuur, die in verband gebracht kunnen 
wordenn met het typografisch wit in de poëzie. 
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Dee nieuwe 'leeshouding' die ikk hiervoor schetste, lijkt op wat Vaessens en Joosten in hun boek 
PostmodernePostmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen noemen als de leeshouding die in acht moet 
wordenn genomen bij postmoderne poëzie. Tegenover de dominante, op een eenheid gerichte 
leeswijzee van het New Criticism, stellen zij een niet op coherentie gerichte leeshouding voor in 
dede lij n van Barthes en de door Susan Sontag uitgeroepen 'New sensibility'. 
Err zijn in die nieuwe leeshouding veel overeenkomsten met het bovenstaande. Vaessens en 
Joostenn leggen ook de nadruk op semantische gaten, incoherentie, fragmentatie, onvolmaaktheid, 
intertekstualiteit,, en onbepaaldheid van identiteit. Het verschil met wat ik hiervoor beschreef, is 
datt zij die manier van lezen laten voortkomen uit een zeker corpus 'postmoderne' teksten, die 
vraagtt om toepassing van die leeswijze. Zij demonstreren dat de niet op coherentie gerichte 
leeswijzee meer recht doet aan de gefragmenteerde inhoud van deze gedichten. 
Voorzoverr die eigenschappen ook al in moderne poëzie konden worden aangetroffen, is dat 
volgenss hen te wijten aan de neiging van hedendaagse critici om de moderne poëzie 
'postmodern'' te lezen. Net zo min als Odile Heynders (2004: 20) ben ik dat met hen eens. De ben 
vann mening dat de grens tussen moderne en postmoderne poëzie niet zo scherp te trekken valt. In 
dee rest van deze studie wil ik laten zien dat ook moderne poëzie zich onttrekt aan een op 
coherentiee gerichte lezing. Een ander verschil met hun benadering is dat zij terloops hun 
leeshoudingg gelijkstellen aan die van het poststructuralisme (2003: 249): alleen de 
closereadingtechniekk is een erfenis van het structuralisme waar Vaessens en Joostenn wel gebruik 
vann maken (2003: 11). 
Zoalss uit het bovenstaande bleek, denk ik dat een leeswijze die gericht is op gaten, breuken en 
fragmentatie,, verder teruggaat dan Barthes en dus niet te vangen is onder alleen de noemer 
'poststructuralisme'.. We hebben gezien hoe sterk de ideeën van poststructuralisten als Derrida en 
Lyotardd gebaseerd waren op de opvattingen van Hölderlin, Kant of Mallarmé. 
Eveminn zie ik heil in het onderscheid dat Marjorie Perioff maakt in haar Poetics of 
Indeterminacy.Indeterminacy. Zij ziet naast de symbolistische poëzie in de traditie van Baudelaire en Mallarmé 
ookk een anti-symbolistische poëzie van 'indeterminacy' in de traditie van Rimbaud, Dada en het 
kubisme.. Perioff vermijdt daarbij de term 'postmodern' die haar te 'slippery' is (1981: 30), maar 
omschrijftt de poëtica in termen die ook Vaessens en Joosten gebruiken. De relatie tussen 
woordenn en hun referenten is in deze poëtica ondermijnd: 'the symbolic evocations generated by 
wordss on the page are no longer grounded in a coherent discourse, so that it becomes impossible 
too decide which of these associations are relevant and which are not' (1981: 18). De woorden 
hebbenn geen mimetische functie meer: 'their value is compositional rather than referential, and 
thee focus shifts from signification to the play of signifiers'. In deze traditie is presentatie 
belangrijkerr dan representatie en 'surface is preferred to depth, process to structure' (1980: 33). 
Hoewell  ik net als Perioff vind dat deze uitgangspunten van belang zijn in de poëzie van de 
twintigstee eeuw en dat de door haar gehanteerde leeswijze uiterst vruchtbaar is, denk ik niet dat 
hett zinvol is om een dergelijke scheidslijn te trekken tussen twee soorten moderne poëzie. Alle 
dichterss uit mijn corpus illustreren hoe problematisch een dergelijk onderscheid is. Zo was Van 
Ostaijenn ook beïnvloed door Dada en hechtte hij veel waarde aan kleur en textuur van het woord, 
maarr heeft hij wel degelijk metafysische ambities met zijn werk. En Faverey schreef 
bijvoorbeeldd taaibouwsels waarin geen coherente betekenis te bespeuren is, maar probeerde 
tevenss iets te zeggen over tijd, liefde of dood. Bij alle zes hier besproken dichters is er sprake van 
eenn 'play of the signifiers' en een nadruk op 'het lichaam van het woord', maar geen van hen laat 
iederee referentie varen. 
Ikk heb hiervoor proberen te laten zien dat de paradigmawisseling in de literatuur waar de 'nieuwe 
leeshouding'' uit voortkomt, veel groter en ouder is dan alleen de overgang naar het 
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'postmoderne'' of 'anti-symbolistische'denken, en dwars door dergelijke onderscheidingen 
heensnijdt. . 
Daarmeee verbonden is mijn overtuiging dat het verschil tussen 'structuralisme' en 
'poststructuralisme'' van geen enkel belang is voor dit onderzoek. In beide 'kampen' zijn ideeën 
tee vinden die van belang zijn bij een onderzoek naar het typografisch wit. Zo zagen we hoe de 
poststructuralistt Derrida aandacht besteedde aan elementen die doorgaans in de marge blijven: 
'Eenn deconstructieve lectuur kent een andere leesbaarheid toe aan die elementen die bij een 
conventionelee benadering vaak over het hoofd worden gezien: disjuncties, incoherenties, 
contradicties,, etc.' (Heynders 1991: 22). Heynders' definitie van deconstructie houdt in dat juist 
dezee zienswijze veel aandacht voor het zwijgen of het wit of de typografie zou kunnen 
opleveren:: 'Deze, als deconstructief te beschouwen, kritiek kan gekarakteriseerd worden als een 
pogingg te tonen hoe uitdrukkingen in de tekst (betekenaren) gerelateerd zijn aan op 
controversiëlee wijze betekenende elementen, die de tekst in de marge heeft geschoven' (1991: 

Tegelijkertijdd zitten er ook 'structuralistische' aspecten aan dit onderzoek.276 Dan doel ik niet op 
dee al te 'nauwe' visie op het structuralisme die Maarten van Buuren (1988: 83) heeft, maar op de 
ruimee opvatting van Culler: 'the critical attention comes to focus not on a thematic content that 
thee work aesthetically presents but on the conditions of signification, the different sorts of 
structuress and processes involved in the production of meaning' (1989: 20).277 

Eenn onderzoek naar de betekenis van het typografisch wit gaat precies over deze conditions of 
signification.signification. In het achtste hoofdstuk van Structuralist Poetics, dat 'Poetics of the Lyric' heet, 
geeftt Culler een overzicht van de conventies en verwachtingen die ten grondslag liggen aan 
modernee poëzie en aan de impliciete leeshouding die wij daarbij aannemen: de conventionele 
verwachtingg is een belangrijk aspect bij poëzie-interpretatie. Een van de resultaten van die 
verwachtingg is dat er ook betekenis kan worden toegekend aan de vorm van het gedicht: 'The 
mostt obvious feature of poetry's formal organization is the division into lines and stanza's. The 
breakk at the end of a line or the space between stanza's must be accorded some kind of value, 
andd one strategy is to take poetic form as a mimesis: breaks represent spatial or temporal gaps 
whichh can be thematized and integrated with the poem's meaning' (1975: 178).278 En zoals 
Cullerr opmerkt, kun je alleen oog hebben voor de breuken of gaten in een tekst, als je er (zoals 
dee structuralisten) van uitgaat dat de tekstt een eenheid is: To interpret a poem, that is to say, is to 
assumee a totality and then to make sense of gaps, either by exploring ways in which they might 
bebe filled in or by giving them meaning as gaps' (1975: 171). 

Dee kies ervoor om gebruik te maken van dichters en denkers uit verschillende 'kampen', 
voorzoverr zij de manier van lezen hanteren die hiervoor geschetst werd, en die Goedegèbuure en 
Heynderss een 'op discontinuïteit gerichte' leeshouding noemen.280 Die leeswijze noodt tot het 
'lezen'' van het typografisch wit van de moderne poëzie. 
Tenn eerste door de nadruk die wordt gelegd op de literatuur als een poging een 'Niets' of een 
'leegte'' te benoemen, die vaak een plaats kan krijgen in een witte plek binnen de tekst. Ook waar 
dee literatuur zelfreflexief was, bleken die witte plekken van belang: ze kunnen de plaats zijn 
waarr de literatuur zich in zichzelf terugvouwt. Maar natuurlijk legt niet iedere witregel in de 
modernee poëzie een getuigenis af van de confrontatie met het Niets. Er is ook banaal wit, 
formeell  wit of geïmiteerd wit. Zoals van ieder vormprincipe kan er ook op triviale manieren 
gebruikk van worden gemaakt. 
Eenn tweede reden waarom deze leeswijze de ruimte biedt voor de beschouwing van het 
typografischh wit, is de nadruk die er ligt op het falen van de taal: op de afstand tussen woord en 
ding.. Sommige dichters nemen daarom hun toevlucht tot het achterwege laten van taal, zodat er 
wittee plekken ontstaan. Een andere oplossing is terugvallen op de materialiteit en de vorm van de 
taal.. Wie oog heeft voor de fysieke aspecten van het schrijven, zal het typografisch wit kunnen 
benaderenn als een belangrijke ruimte in het gedicht. 
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Tenn derde noemde ik hierboven de aandacht voor drempelgebieden in de tekst. Het ligt voor de 
handd om te onderzoeken of het typografisch wit niet een dergelijke tussenruimte is. Het wit 
tussenn de regels van het vers is de enige plaats waar zowel het schrijven als het niet-schrijven 
naastt elkaar kan staan; het is als het hymen van Mallarmé. In het wit tussen de regels en tussen de 
woordenn hoeft er niet gekozen te worden tussen het gevormde en het vormeloze, tussen de 
gestructureerdee taal of de taalloze chaos - of om met Heidegger te spreken: tussen vorm en 
materiaal.. Alleen een witte plek binnen een tekst is zowel taal als niet-taal, is zowel vorm als 
chaos. . 
Tenn slotte heeft de geschetste leeswijze aandacht voor de witte plekken door het belang van 
fragmentatiee in de moderne literatuur. Lezen is dan niet het zoeken naar een overkoepelende 
betekenis,, een eenheid, maar het geven van ruimte aan de breuken in een tekst. Zo vormt het 
typografischh wit meer dan alleen een simpel handvat bij de traditionele interpretatie van poëzie: 
Zoalss Culler zegt: 'Critical categories are not just tools to be employed in producing sound 
interpretationss but problems to be explored. Zo is ook het 'lezen' van de witte plekken meer 
dann een interpretatief instrument; het is beantwoorden aan een vraag die moderne teksten zelf 
stellen. . 
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Conclusiee hoofdstuk 1 

Einee Dichtung über den leeren Raum ware auf ihre Weise das absolute Buch, da sie nichts über nichts zu sagen hatte 
HANSS BLUMENBER G 

Inn een essay schold Beckett eens de critici uit die commentaar hadden gehad op de 
onbegrijpelijkheidd van Joyce. Hij verweet hun luiheid: ze wilden de inhoud van een literair werk 
directt geserveerd krijgen, liefst zonder de vorm te hoeven opmerken: 'And if you don't 
understandd it, Ladies and Gentlemen, it is because you are too decadent to receive it. You are not 
satisfiedd unless form is so strictly divorced from content that you can comprehend the one almost 
withoutt bothering to read the other/282 

Eenn van de conclusies die we na dit eerste hoofdstuk kunnen trekken, is dat de inhoud van een 
gedichtt niet begrepen kan worden zonder de vorm. Sinds de romantiek ligt in poëzie de nadruk 
opp de eenheid van vorm en inhoud. Daar iss de poëziebeschouwing enigszins bij achtergebleven: 
vormkwestiess blijven daarin vaak achterwege. Over de visuele vorm van het gedicht bleek er nog 
minderr theorie te bestaan. 
Daaromm heb ik de eerste stappen op weg naar een 'theorie van het wit' gezet op basis van wat er 
tee vinden is bij de dichters zelf. Na het schetsen van de literaire en mystieke voorgeschiedenis 
vann het zwijgen en het wit, formuleerde ik drie uitgangspunten. Samen vormden die een 
'leeshouding'' die ik wil gebruiken bij het onderzoeken van het typografisch wit. Deze 
leeshoudingg is gebaseerd op het werk van dichters en denkers als Mallarmé, Blanchot, 
Heidegger,, Rodenko, Barthes en Lyotard. 
Inn de eerste plaats de rol van het 'Andere' in de literatuur. Of je dat nu het 'metafysische' noemt, 
hett numineuze of het sublieme, al vanaf de mystiek tracht de dichter in zijn poëzie iets hogers te 
bereikenn dat zich met woorden niet laat uitdrukken. Dat streven behelst dus een paradox. 
Augustinuss stelde al vast dat het onzegbare niet onzegbaar was, zolang je nog kan zeggen dat het 
onzegbaarr is. In verschillende vormen is deze paradox een rol blijven spelen, ook bij Mallarmé 
diee worstelde met het probleem dat in de woorden slechts de afwezigheid van de dingen oplicht. 
Eenn andere naam voor deze paradox is 'het sublieme', zoals Kant het formuleerde: het verheven 
gevoell  dat ontstaat uit de poging om het onpresenteerbare te presenteren. 
Daaruitt volgt meteen het tweede kernpunt: het probleem van de taal. De taal faalt niet alleen in 
hett uitdrukken van het Hogere, maar ook op een veel basaler niveau. Door het arbitraire van het 
tekenn zijn signifiant en signifié van elkaar gescheiden. Dit probleem speelt een grote rol in het 
gebruikk van het wit in de poëzie. Daarin kan de kloof tussen woord en ding worden uitgebeeld, 
uitgebuit,, of overwonnen. Zo heeft het wantrouwen tegen de taal geleid tot meer nadruk op de 
materiëlee kant van het gedicht. Dankzij het tastbare van de zwarte letters op het witte papier kan 
hett gedicht een beetje worden 'als een ding'. 

Tenn derde is er het belang van de 'tussenruimte' in de literatuur. De romantische theorie legde 
nadrukk op de literatuur als synthese, en Mallarmé bleek in zijn typografisch wit te streven naar 
eenn Hegeliaanse synthese tussen tegengestelden. Latere denkers als Blanchot of Bataille geloven 
niett meer in de mogelijkheid van een synthese. Zij zien de literatuur juist als plaats waar de lege 
ruimtee tussen twee tegengestelden een plaats kan krijgen. Een andere invulling van het wit als 
'tussenruimte'' is waar het een rol speelt als grensgebied tussen kunstwerk en buitenwereld. 

Ikk ben me ervan bewust dat dit alles weinig concreet is. Deze leeshouding biedt weinig houvast 
omm de poëzie in de komende vier hoofdstukken mee te lij f te gaan. Gelukkig heeft het bestuderen 
vann de theorie en geschiedenis van het wit ook geleid tot praktische voorbeelden van het gebruik 
vann het wit. Daaruit kan ik zeven voorlopige functies formuleren, die kunnen dienen als 'model' 
bijj  het bestuderen van het typografisch wit. Na het bestuderen van het werk van Leopold, Van 
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Ostaijen,, Nijhoff, Celan en Faverey zal hopelijk blijken of het voorlopige model klopt en welke 
aanvullingenn het nodig heeft. 
Eenn eerste en overkoepelende functie van het typografisch wit is de 'poëticale'. In het wit wordt 
ietss gedaan, of verteld, dat betrekking heeft op het dichten zelf. Het heeft betrekking op de taal of 
opp de onmogelijkheid daarvan. Zoals ik in mijn inleiding zei, wil ik daarmee niet alle moderne 
poëziee reduceren tot louter 'zelf-reflexief. Mijn punt is dat voorzover moderne gedichten zelf-
reflexieff  zijn, dat veelal wordt 'uitgebeeld' in het typografisch wit. Dat bleek al in de eerste 
voorbeeldenn van poëzie met functioneel wit uit het achttiende-eeuwse blank verse in Engeland, 
waarinn de typografie hielp uitdrukken wat de dichter van de poëzie wilde. 
Dee tweede functie van het typografisch wit was de iconische. Vanaf de Oudheid wordt het wit 
vann de pagina, samen met het zwart van de woorden, gebruikt om het teken te laten samenvallen 
mett zijn inhoud. Ook dichters als Wordsworth en Shelley gebruikten het wit dat hun gedichten 
omringdee op iconische wijze. We zagen hoe deze functie in de poëzie van de avant-garde weer 
terugkeerde.. De theorie over visuele poëzie in de avant-garde leidde tot de conclusie dat we 
'visueel'' als een glijdende schaal moeten beschouwen, met aan het ene uiterste de figuratieve 
gedichtenn van Apollinaire of Van Ostaijen en aan het andere uiterste gedichten die maar licht 
visueell  zijn, bijvoorbeeld door een betekenisvolle witregel. 
Tenn derde kan het wit een metafysische functie hebben. Het numineuze, het sublieme, het 
onzegbare:: vaak wordt het wit van de pagina gebruikt om het te suggereren. Zoals de mystici 
slechtss konden zwijgen over de unio mystica, zo gebruikt de poëzie het wit van de pagina oog in 
oogg met de 'Oorsprong', zoals het bij Blanchot heette. 
Meerr in het algemeen kan het typografisch wit een 'thematische functie' krijgen - de vierde 
functie.. Bij Beets kon het staan voor het maanlicht, bijvoorbeeld, bij Mallarmé voor het witte 
tafellaken. . 
Eenn vijfde functie is nog niet zo uitgebreid aan de orde geweest, maar zal van belang blijken. Dat 
iss de temporele functie, waarbij bijvoorbeeld de tijd wordt stilgezet in het typografisch wit. In 
plaatss van een lineair-temporeel karakter wordt het gedicht even spatieel. In de hoofdstukken 
overr Van Ostaijen en Faverey zal ik deze functie uitwerken. 
Tenn zesde was er een ritmische functie. Bij Gezelle bijvoorbeeld was het inspringwit de ene keer 
bevestigingg van het metrum, de andere keer een verstoring daarvan. In moderne, niet-metrische 
verzen,, is het wit het enige hulpmiddel waarmee het ritme totstandkomt. Straks zal blijken dat 
Favereyy witregels gebruikt om vertraging van zijn gedichten te bereiken. 
Uitt de gedichten zelf, maar ook uit een formalistische studie als Die wit in diepoesie van 
Geggus,, bleek dat er ook een zevende, 'grammaticale' functie te onderscheiden is. Door 
enjambementenn bijvoorbeeld kan een dichter ambiguïteit laten ontstaan. Op die manier wordt in 
hett wit van de pagina betekenis uitgesteld. 

Tenn slotte wil ik twee dingen toevoegen aan deze zeven voorlopige functies van het wit die ik 
hiernaa aan de dichtpraktijk zal toetsen. De eerste kwestie is de volgende: ook wie schrijft óver 
hett wit in de poëzie heeft te maken met een paradox: namelijk datje het er eigenlijk niet over kan 
hebben.. Los van de vraag hoe je 'het wit' moet noemen, zijn de meeste woorden van de 
wetenschapperr te zwaar voor de lichtheid van het wit. Om met Dresden te spreken: 'Niemand zal 
ontkennen,, dat het hier buitengewoon moeilijke zaken betreft die nauwelijks anders dan in 
(Mallarméaanse)) poëzie behandeld kunnen worden'.283 Ten tweede werd duidelijk dat de rol van 
dee lezer toenam naarmate de poëzie 'witter' werd. Is woorden interpreteren al een heikele zaak, 
legee plekken interpreteren is dat nog meer. Soms lijk t het iets te betekenen, en soms 'betekent' 
hett wit alleen maar wat het is: afwezigheid van tekst. 


