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Hoofdstukk 3. 'Deze reddende vorm' - Paul van Ostaijen 

Schommell  de stilte 
PAULL VAN OSTAIJEN 

Inleidin g g 

Inn zijn korte leven heeft Paul van Ostaijen veel verschillende maskers opgezet. Hij was 
flamingantt in Antwerpen, die in zijn tweede bundel Het Sienjaal behalve melancholieke 
'liedekenss van wanhoop/ liedekens van wee'ook humanitaire poëzie schreef. Daarna werd Van 
Ostaijenn kunsthandelaar in Berlijn, waar hij avant-gardistische poëzie begon te schrijven. In die 
stadd schreef hij ook zijn belangrijkste verhandelingen over het modernisme in de poëzie en de 
beeldendee kunst. Met zijn latere gedichten ten slotte sloeg hij een nieuwe weg in die de 
Nederlandsee poëzie van de hele twintigste eeuw zou beïnvloeden. 
Doorr zijn veelzijdigheid en zijn invloed is van Ostaijen het onderwerp geweest van veel 
wetenschappelijkk onderzoek. De afgelopen jaren verschenen er alleen al vijf waardevolle 
dissertatiess over zijn werk.1 

Hierr gaat het alleen om de ideeën en de poëzie van Van Ostaijen voorzover die van belang zijn 
voorr de typografie en de vorm van zijn gedichten. Er is regelmatig op gewezen dat Van Ostaijens 
theoriee zijn dichtpraktijk vooruit was. Daarom zullen zijn eerste twee bundels, Music-Hall 
(1916)(1916) en Het Sienjaal (1918), hier grotendeels buiten beschouwing blijven . De jonge 
Antwerpsee dichter hanteerde in deze bundels, die hij zelf betitelde als 'romantisch-
expressionistisch',, weliswaar een vrije en zo nu en dan betekenisvolle vorm,2 hij was daarin nog 
niett zo radicaal als hij later zou worden. De ideeën die Van Ostaijen tegelijkertijd te berde bracht 
inn belangrijke beschouwingen als 'Over dynamiek' uit 1917, paste hij pas in zijn volgende twee 
bundelss daadwerkelijk toe. Bij het 'typografisch wit' zal men in de eerste plaats denken aan de 
uitbundigee typografie van Bezette Stad, maar ook in de uiterlijk veel rustiger Nagelaten 
GedichtenGedichten is de vorm van het gedicht op de pagina betekenisvol. 
Vann Ostaijens poëzieopvattingen, die ik in paragraaf 1 en 2 bespreek, zal ik vergelijken met de 
ideeënn over vorm en typografie in de internationale avant-gardebewegingen. Dit om te zien hoe 
Vann Ostaijen zich tot stromingen als het futurisme en het kubisme verhoudt,3 maar vooral om na 
tee gaan hoe andere avant-gardisten dachten over de vormgeving van hun gedichten. Daarna, in 
paragraaff  3 en 4, zullen Van Ostaijens ideeën over de vorm worden getoetst aan zijn 
poëziepraktijk.. Is de vorm van deze gedichten in overeenstemming met de theoretische 
opvattingenn van de dichter? Wordt het typografisch wit ingezet om de betekenis van het gedicht 
tee versterken of juist te verstoren? 



1.. Stand van zaken 

Eenn van de grote vragen in het Van Ostaijen-onderzoek is die naar de invloeden die de dichter 
onderging.. Wat betreft de invloed van de beeldende kunst en van de dadabeweging, zijn de Van 
Ostaijen-kennerss het wel eens. Met name in Bezette Stad worden principes uit de kubistische 
schilderkunstt toegepast, zoals het opgeven van een centraal perspectief. En dadaïstisch is het 
gedichtt bijvoorbeeld in zijn nihilistische, antiburgerlijke inhoud en in de experimentele 
typografiee met gebruik van affiches en citaten uit de populaire cultuur. 
Ingewikkelderr ligt het waar het gaat om poëtische invloeden. Lag aan de bron van zijn 
vernieuwendee werk de poëzie van Mallarmé, of juist die van Apollinaire of Cendrars? Ik ga hier 
kortt in op de discussie daarover, omdat juist de vorm van Van Ostaijens poëzie hierbij vaak in 
hett geding is. Mallarmé ten eerste. Hoewel ze op vergelijkbare wijze met de vorm van het 
gedichtt experimenteerden, achtte Van Ostaijen zelf zich niet schatplichtig aan Mallarmé, in 
tegenstellingg tot bijvoorbeeld Van Doesburg. Die zag het belang van de Franse voorganger voor 
dee avant-gardistische typografie zeker in: 'Mallarmé, wiens licht eerst heden tot ons geestelijk 
netvliess komt, zegt dat er voor de dichters veel te leren valt van de wit en zwart verdeeling, 
evenalss van het typografische karakter der advertenties'.4 Van Ostaijen daarentegen wees het 
werkk van Mallarmé expliciet afin zijn 'Proeve van parallellen tussen moderne beeldende kunst 
enn moderne dichtkunst': Mallarmé richtte zich te weinig op de gewenste concentratie van de 
vorm.. De Franse dichter streefde weliswaar, net als Van Ostaijen, naar 'het subjektiefste 
doorleven',, maar, zo vervolgt hij 'daarnaast echter wenste hij, als kind van zijn tijd, de vage 
suggestiee daarvan, niet de grootst mogelike nauwkeurigheid, bij de grootst mogelike gebaldheid' 
(rv,, 273). Gezien Van Ostaijens argumentatie is het waarschijnlijk dat hij in ieder geval op dat 
momentt niet op de hoogte was van het bestaan van het typografisch vernieuwende gedicht 'Un 
Coupp de Dés'. 
Tochh is er in de latere kritiek wel gewezen op de overeenkomsten tussen de typografie van Van 
Ostaijenn en van Mallarmé. De Roover heeft het zelfs over 'de Vlaamse Mallarmé' (1968: 55). 
Ookk Hadermann zag een aantal overeenkomsten (1970: 279), met name in de typografie en het 
gebruikk van het wit tussen de woorden. Bovendien ging het beide dichters, zo stelt Hadermann, 
omm de 'correspondances', de magische verhouding tussen de dingen en de woorden die in het 
gedichtt opgeroepen moest worden. 
Mauricee Gilliams had eerder iets vergelijkbaars gesuggereerd. Van Ostaijen wil niet óver het 
dingg schrijven maar wil 'het ding-zelf schrijven. Volgens hem hadden Mallarmé en Van 
Ostaijenn met elkaar te maken, omdat ze beiden werkten aan een 'poëtisch probleem'. Bovendien 
warenn beiden dichters van het 'fenomenale dichterswoord'.6 Apollinaire daarentegen zat volgens 
Gilliamss 'kleuterachtig zijn tijd te verbeuzelen om het letterbeeld samen te voegen in de vorm 
vann de Eiffeltoren, een spuitende fontein, een mandolien, een bamboestok, zoals rebussen 
eruitzienn in provinciale zondagsbladen'.7 

Gilliamss was niet de enige die zo negatief dacht over de vormexperimenten van Apollinaire, en 
diee iedere invloed van de laatste op Van Ostaijen ontkende. Al in Van Ostaijens eigen 
vriendenkringg ontstond er onenigheid over deze kwestie. Omdat de twist ging over de uiterlijke 
vormm van het gedicht, ga ik er kort op in. 

Naa het verschijnen van Bezette Stad, het lange gedicht uit 1921 over de Duitse bezetting van 
Antwerpen,, kreeg Van Ostaijen kritiek van recensent Jos. Leonard op de 'ritmiese typografie' 
diee was gehanteerd. Dat kan nauwelijks als een verrassing zijn gekomen, want al tijdens het 
ontstaann van Bezette Stad liep er een discussie tussen Van Ostaijen en Leonard over de vorm van 
poëzie.. De situatie was als volgt. In 1918 was de dichter in vrijwillig e ballingschap naar Berlijn 
vertrokken,, om gevangenisstraffe ontlopen na een protestactie tegen een kardinaal.8 Ook na zijn 
vertrekk bleef Van Ostaijen nauw contact houden met zijn vrienden, een groepje dichters en 



beeldendd kunstenaars uit Antwerpen (onder anderen Oscar en Floris Jespers, Paul Joostens en 
Jos.. Leonard). De discussie tussen hen over Bezette Stad was ontstaan naar aanleiding van een 
tijdschriftt dat de vrienden, met aan het hoofd Van Ostaijen, wilden oprichten: Het Sienjaal. Van 
Ostaijenn schreef vanuit Berlijn de prospectus die abonnees moest werven voor dit blad. Het was 
dezee prospectus waartegen Leonard bezwaar maakte en die hij weigerde te ondertekenen. Hij zag 
eenn discrepantie tussen twee stellingen. Aan de ene kant stelde Van Ostaijen dat het 
'geëmansipeerdd kubisme' dat Het Sienjaal voorstond, de verschillende kunstvormen zou 
handhaven:: 'Elke kunstuitdrukking is terug te voeren binnen HAAR DOMEIN'.9 In dezelfde tekst 
pleitt Van Ostaijen echter voor de visuele mogelijkheden van de poëzie: 'Gedrukte poëzie is 
gedruktegedrukte woordkunst. Zo zijn de mogelikheden van de druk in verband met de woordkunst tot 
hett laatste uit te baten. Ziehier: het klimmen en stijgen van de regels, magere en zware letters, de 
kaskadenn van vallende woorden over het blad, zelfs verscheidene lettertypen: zoveel middelen 
diee typografies de ritme van het gesproken woord suggestief zullen weergeven. Bruggen van 
dichterr naar lezer'.10 Leonards bezwaar luidde, zo blijkt uit een brief die Oscar Jespers hierover 
aann Van Ostaijen schreef: 'Jos. Leonard vindt tegenspraak in prospekt. A Elke kunst terug in 
haarr eigen domein - goed. B. Typografie in dichtkunst - de tegenspraak. Het vallen der woorden 
enzz - ik schrijf Leonard - dat is de dichtkunst uit haar eigen domein rukken'.11 

Dezelfdee kritiek op de vorm is terug te vinden in de receptie van Bezette Stad, die in kaart werd 
gebrachtt door Bogman in zijn dissertatie (1991) en door José Boyens in De genesis van Bezette 
Stadd (1995). 
Toenn Leonard in Het Getij een recensie van de bundel schreef, formuleerde hij zijn oude 
bezwaarr opnieuw. Hij was niet de enige die deze kritiek had op het gedicht. Victor Brunclair 
bijvoorbeeldd merkte ook op dat de typografie van het gedicht in tegenspraak was met andere 
opvattingenn van Van Ostaijen zelf. 
Eenn andere criticus, De Vree, merkte op dat de vorm functieloos en bijkomstig was. Ook Van 
Doesburgg (Bonset), poëticaal gezien toch verwant aan Van Ostaijen, vond dat de typografie geen 
functiee had en bovendien niet origineel was: 'De kruimels hebben zich georganiseerd en voeren 
strijdd tegen het dadaïstische brood. Waarom deze typografische gymnastiek wanneer het in 
waarheidd gaat om een doodnuchtere realistische roman met oorlogstendens expressionistisch in 
stukkenn te snijden. Literair: leeg hol opgeblazen - dik geïmiteer van fransche litératuursport'.13 

Wanneerr Van Ostaijen zijn 'Open brief aan Jos. Leonard' schrijft, gaat hij dus in op een terloops 
puntt van kritiek, en tegelijk op een fundamenteler poëticaal probleem dat door meer critici was 
opgemerktt en dat interne twisten had veroorzaakt bij de oprichting van het felbegeerde eigen 
tijdschrift.. Zo is de open brief een belangrijk document geworden voor wie iets te weten wil 
komenn over de vorm van Van Ostaijens gedichten. 
BezetteBezette Stad, zo begint Van Ostaijen, is geen gedicht maar een boek, en is voor de poëzie wat de 
partituurr voor de muziek is. Het gedrukte woord is ondergeschikt: 'Poëzie is enkel het gesproken 
woordwoord [curs. Van Ostaijen].14 Vervolgens gaat Van Ostaijen meer in het algemeen verder over 
hett verschil tussen gesproken en geschreven taal. De laatste is altijd secundair, en kan het 
gesprokenn woord nooit precies weergeven. Vooral de 'intervallen' gaan verloren: 'En juist de 
intervallenn zijn het gewichtigste element. De wet, die de spil vormt, waarheen de woord-atomen 
streven.. Intervallen = ruggegraat [..]'.15 Maar met de ritmische typografie kan in ieder geval 
gepoogdd worden zoveel mogelijk van het gesproken woord, het ritme en de intervallen te 
behouden.. Het is een vorm die het gesproken woord enigermate kan weergeven: 'Ik zeg 
natuurlijkk enigermate. Trouwens is de dichter een verloren mens. De dichter is verloren, omdat 
hijj  weet om de noodzakelike alteratie van het gesproken woord. Probleem blijf t slechts de lezer. 
Dee ritmiese typografie beproeft te zijn deze reddende vorm. Beproeft, wellicht met barbaarse 
middelen,, - de lezer aan het affekt van het woord te herinneren [...] De lezer attent maken op de 
meerr dan journalistieke betekenis van het woord. Op de stam. De klinker. De medeklinker. Het 
interval.. Het zwijgen. Het ademhalen. Het spilwoord - aantrekkingskern, waar rond de atomen 
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zichh groeperen. Kristallisatie. De spanning van het oppervlakkige woord tot het dimensieloze. 
Kontrapunt.. Frère Jacques. - En ook wanneer de lezer onaandachtig is, - dit is zijn goed recht, -
hemm malgré lui herinnering, affekt, reine elementen, die reakties uitlokken, toewerpen zodat zich 
eenn residu vormt'.16 

Aann het einde van zijn brief behandelt Van Ostaijen nog de kritiek dat hij in zijn gedicht de 
objectenn zou hebben nagetekend: 'Sommige recensenten [..] hebben gemeend: ik zou in de 
meestee gevallen het grafiese aspekt van het ding hebben nagebootst. Juist daartegen heb ik mij 
steedss geweerd en slechts is de opmerking voor enkele woorden als "harmonika" begrijpelik, 
maarr dan moet men veronderstellen, dat de recensenten vergeten: de klank harmonika is juist een 
vertalingg van het ding in het fonetiese. De klank harmonika is net zo getrokken-pijnlik als het 
objekt,, dat hij in het fonetiese vertaalt. Een taal is mythos'. Het zijn dus de woorden zelf en hun 
klanken,, betoogt Van Ostaijen, die de objecten die zij benoemen nabootsen. 
Eenn veel duidelijker voorbeeld van een woord 'in het grafiese vertaald' is het bekende 
'Zeppelin',, geschreven in de ovale vorm van dat destijds populaire luchtvaartuig.17 Het zou 
kunnenn dat Van Ostaijen dat voorbeeld niet noemt omdat het moeilijker te verdedigen is in 
termenn van 'het fonetiese'. Een andere reden daarvoor kan zijn dat de figuur van de Zeppelin niet 
doorr Van Ostaijen gemaakt was, maar door Oscar Jespers. Hij was degene die Bezette Stad in 
Antwerpenn heeft laten zetten en drukken. Aangezien de lettertypes die Van Ostaijen in het 
manuscriptt had gebruikt niet altijd bestonden, sneed de beeldhouwer Jespers ze een voor een uit 
hout.. Hij volgde nauwkeurig het geschreven voorbeeld van Van Ostaijen, maar er is toch een 
aantall  afwijkingen. Daarbij horen ook een paar figuratieve typografieën die Jespers zelfheeft 
toegevoegd,, zoals blijkt uit de brieven die hij schreef aan Van Ostaijen tijdens het drukken van 
BezetteBezette Stad. De vervagende typografie van de woorden 'grauw grauwt' is van zijn hand, net 
alss de Zeppelin. Bovendien kreeg Van Ostaijen geen kans om te protesteren, aangezien Jespers, 
omm tijd te winnen, gestopt was met de drukproeven ter controle naar Berlijn te sturen: 'wij gaan 
latenn drukken doch zenden u daarvan geen proeven. Moet het boek de gewone gang gaan dan 
duurtt het te lang'.19 

Inn deze al te figuratieve aspecten van Van Ostaijens gedicht zag men de invloed van Apollinaire, 
voorall  van diens bundel Calligrammes. Daarin staan immers de zogeheten poèmes-figures; 
gedichtenn waarvan de vorm een deel van de inhoud weergeeft. Een beroemd voorbeeld is 'D 
pleut',, waarvan de regels als stralen water verticaal over de bladzijde lopen. Een ander gedicht is 
'Laa cravate et la montre', waarin de woorden gegroepeerd staan in de vorm van een horloge en 
eenn stropdas. Het grootste kritiekpunt op de Calligrammes van Apollinaire was dat ze niet 
origineell  waren, omdat beeldgedichten al duizenden jaren werden gemaakt. Inderdaad zijn er 
genoegg voorbeelden uit de klassieke, middeleeuwse en Renaissancepoëzie van altaren, flessen en 
vleugelss in de vorm van gedichten.20 

Datt gebrek aan originaliteit werd vervolgens ook Van Ostaijen verweten. Muls bijvoorbeeld 
schreeff  in Vlaamsche Arbeid dat de typografie van Van Ostaijen gebaseerd was op de futuristen 
enn Apollinaire: 'deze en andere louter uiterlijke nieuwigheden zijn slechts een late naklank van 
dee manifesten door Marinetti in 1911 aan de letterkunde gewijd en werden nog vóór Paul van 
Ostaijenn door Guillaume Apollinaire gebruikt'.21 

Dee meeste critici ontkennen de overeenkomst echter, omdat ze de Calligrammes niet kunnen 
waarderenn en grote verschillen zien met wat Van Ostaijen doet. Gilliams was, zoals we lazen, 
nogg wel de meest felle vertegenwoordiger van deze groep. Hij stelt de typografie van Van 
Ostaijenn ver boven die van Marinetti en Apollinaire: 'Marinetti schiet als het ware een pistool af 
opp het blad, geladen met gekleurde, grote en kleine, vette en magere, rechte en schuine letters. 
Voorr het oog lijk t het een feeërie [..]\22 

Hadermannn neemt een ingewikkelde positie in binnen deze discussie. Wat betreft de poëtica's 
vann de dichters wijst hij op de verschillen. Van Ostaijen was idealistischer en had meer 
platonischee ideeën: het gaat bij hem om het primaat van de geest over de stof (1970:210). Op het 



gebiedd van de vorm ziet Hadermann echter wel degelijk overeenkomsten: 'Het ware verkeerd 
Vann Ostaijens typografie tegenover die van Apollinaire te stellen, als zou de eerste de orkestratie 
vann de klanken en de tweede slechts de afbeelding van de voorwerpen beogen. Van Ostaijen en 
Apollinairee scheppen allebei "woord-voorwerpen*' (weliswaar zijn deze veel zeldzamer bij Van 
Ostaijen).. Beiden maken ook gebruik van simultane voorstellingen in een soort van "collage-
techniek'' (1970: 284-5).23 

Ikk sluit me aan bij Hadermann. Hierna laat ik zien dat er wel degelijk plaatsen aan te wijzen zijn 
waarr Van Ostaijen 'deed als Apollinaire'. Bovendien wil ik betogen dat de vrijwel unanieme 
minachtingg voor Apollinaires figuratieve experimenten voorbijgaat aan de poëticale gedachte die 
erachterr schuilging. Ik denk zelfs dat de gelijkenis tussen het werk van Van Ostaijen en van 
Mallarméé via de invloed van Apollinaire te verklaren is. Zijn experimenten met typografie en 
mett een vormgeving die ontleend is aan de eerste reclameaffiches, grijpen terug op Mallarmé. 
Hetzelfdee geldt voor zijn ideèn over het streven naar het Absolute. 
Tenn slotte zijn zowel bij Van Ostaijen als bij Apollinaire de figuratieve elementen van minder 
belangg dan je uit de kritiek zou opmaken. In Bezette Stad zijn de direct figurerende aspecten dun 
gezaaid,, en de bundel Calligrammes van Apollinaire bestaat ook grotendeels uit typografisch 
conventionelee poëzie. Er staan niet meer dan twintig figuratieve gedichten24 in Apollinaires 
duizendd pagina's tellende Oeuvres Poétiques. Ik denk dat er wel degelijk sprake is van invloed 
vann Apollinaire, maar dat we die vooral zien als we ons richten op de rest van diens poëzie. 
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2.. Thematische en poëticale verkenning 

SimultanéïteitSimultanéïteit - een eerste functie van het typografisch wit 

Hett sterkste argument voor de stelling dat Van Ostaijen wél beïnvloed is door Apollinaire, is dat 
hijj  daar zelf op gewezen heeft in zijn 'Self-defense'. De invloed van Apollinaire was juist zo 
groott omdat het ging om een formele invloed: 'Van Apollinaire leer ik niet hoe je het stuur moet 
vasthouden,, maar ik leer van hem wat een motor is'.25 Bovendien roemde Van Ostaijen al in zijn 
eerstee theoretische verhandeling 'Over dynamiek' het gedicht 'Zone' van Apollinaire. 
Apollinairee was op zijn beurt beïnvloed door de futuristen en door het kubisme uit de 
schilderkunst.. Hij wilde de poëzie verbinden met het domein van de beeldende kunst en de 
nadrukk leggen op vorm en compositie. De eisen die hij aan het gedicht stelde, waren dezelfde als 
diee van het kubisme: het loslaten van het perspectief, het hanteren van meerdere gezichtspunten 
tegelijkk in plaats van een centrale visie, en het overschrijden van de wetten van zwaartekracht en 
licht. . 
Ookk in zijn dichtpraktijk is de invloed van de beeldende kunst te zien, bijvoorbeeld in de 
collagetechniekk waarbij stukken taal en conversaties werden gebruikt voor hun 'sensual texture', 
zoalss Drucker het noemt.26 Zij wijst ook op een direct 'citaat' uit de schilderkunst in Apollinaires 
gedichtt 'Pablo Picasso', waarin een stilleven wordt afgebeeld. Ditmaal niet door de woorden die 
eenn vorm hebben op de pagina, maar door de witte plekken die zijn uitgespaard in de tekst van 
hett gedicht.27 

Behalvee deze figuratieve gedichten schreef Apollinaire nog een aantal typografisch 
experimentelee gedichten die overeenkomsten vertonen met de typografie van Marinetti en die 
vann Van Ostaijen. De 'Lettre-Océan' uit 191428 bijvoorbeeld zou, veel eerder dan de meer 
figuratievee gedichten uit de bundel Calligrammes, inspiratiebron geweest kunnen zijn voor Van 
Ostaijenss Bezette Stad. Dit is de eerste pagina van het twee pagina's tellende gedicht: 



LETTRE-OCEA N N 
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::2 2 
JJ clais au bord du Ktiiri quand tu parus pour Ie Mcxiquc 
Taa voix me pameni malyre l'enorme dhlance 
Genss dé mauvaisc mine sur lp quai a la Vera Cruz 

Less vcnageur̂ de l'Espagne devanl faire 
Iee voyage de Coalzacoalcos pour s'embarquer 
iee l'envoje ceHc carle aujourd hui au lieu 

Cö-'teos s 

Mexico o 
aa centsvos 

REPUBLIC SS HEXICAH A 
TARJET AA POSTAL 

dee profiler du courricr de VeraCriuquin'esl pas sur 
uu s. Postage Tout est caime ia et nous sommes dans Imtente 
22 cents 2 des c-.enemcnls 

B O N J O URR ' TU NE C O N N M I R A S J A M A I S B H - ; 

Mayas s 

F F 

Dee twee gedichten hebben veel parallellen. Er is een soort ikfiguur aan het woord, maar die blijf t 
anoniemm en hij is geen actieve, sturende kracht in het verloop van het gedicht. Het is een 
anoniemee stedeling die de gebeurtenissen om hem heen passief waarneemt en ondergaat. Beide 
gedichtenn hebben een internationaal karakter: vreemde plaatsnamen worden genoemd en 
verschillendee talen door elkaar heen gesproken, en er staan verwijzingen in naar de politieke 
actualiteit.. Verder is er in beide gedichten sprake van de moderne draadloze communicatie, de 
TSF.. Associatieve sprongen hebben de plaats ingenomen van logische opeenvolging van 
gedachten.. Verschillende stemmen roepen door elkaar heen, de moderne stadsgeluiden worden 
doorr de vorm van het gedicht opgeroepen: bussen, sirenes. Zelfs het bovenaanzicht van de 
Eiffeltorenn wordt afgebeeld. De vrije typografie ondersteunt zowel de klank als de inhoud van 
hett gedicht. 

Dee belangrijkste overeenkomst tussen Bezette Stad en 'Lettre-Océan' is dat het geen van beide 
lineairee gedichten zijn. De avant-gardisten namen geen genoegen meer met het exclusief 
temporelee karakter van literatuur, en maakten van hun poëzie een ruimtelijk genre. Zoals een 
criticuss na het verschijnen van Apollinaire's Calligrammes opmerkte: 'il faut que notre 



intelligencee s'habitue a comprendre synthético-idéographiquement au lieu de analytico-
discursivement'' .29 

Dee typografische experimenten moeten worden gezien in het kader van een radicaal andere 
poëzieopvatting.. Wat de nieuwe poëzie moest inhouden, zette Apollinaire uiteen in 'L'Esprit 
nouveauu et les poètes', een lezing uit 1917. Daarin gaat hij onder meer in op de vorm: 'Les 
recherchess dans la forme ont repris désormais une grande importance. Elle est legitime'.30 Het 
gingg hem, net als de meeste avant-gardisten, om het bewerkstelligen van een geheel nieuwe 
manierr van lezen. Het lineaire gedicht maakte plaats voor een gedicht dat, als een schilderij, in 
éénn oogopslag kon worden waargenomen. Zo wilde Apollinaire een synthese bereiken van 
verschillendee kunstvormen: 'Les artifices typographiques poussés tres loin avec une grande 
audacee ont Tavantage de faire naitre un lyrisme visuel qui était presque inconnu avant notre 
époque.. Ces artifices peuvent aller tres loin encore et consommer la synthese des arts, de la 
musique,, de la peinture et de la littérature'.31 

Hett temporele karakter van literatuur moest aangevuld worden met het ruimtelijke van beeldende 
kunst.. Daarmee verdwijnt het essentiële onderscheid tussen de twee genres, zoals Lessing dat 
formuleerdee in zijn Laokoon: 'painting and poetry in their imitations make use of entirely 
differentt means or symbols - the first, namely, of form and colour in space, the second of 
articulatedd sounds in time.32 Wendy Steiner stelt, in haar boek over de verhouding tussen kunst 
enn literatuur, dat de analogie tussen literatuur en beeldende kunst aanvankelijk was gebaseerd op 
hett principe van mimesis. In de romantiek, toen de mimetische criteria volgens haar aan belang 
verloren,, werd de analogie minder interessant. Maar aan het begin van het modernisme kwam de 
vergelijkingg opnieuw naar voren, aangezien de nadruk kwam te liggen op het materiaal. Kunst 
wass geen expressie meer maar een object in de realiteit, en dat gold zowel voor literatuur als 
voorr beeldende kunst. 
Overigenss geeft Steiner de simultaneïteit een belangrijke functie: door haar spatiele karakter 
krijgtt deze literatuur ook een moment van ekphrasis, het 'zwangere tijdloze moment': 'the 
concentrationn of action in a single moment of energy'. Als voorbeeld noemt ze dan de 
welbekendee urn van Keats: 'the translation of temporal flux into the stasis of the visual arts saves 
actionn from the impermanence and death that all time-objects suffer'.33 Het gaat om de topos van 
hett stilstaande moment, en Willard Bohn spreekt in dat verband over de visuele poëzie van de 
avant-gardistenn die daarmee de lezer 'a moment of epiphany' wilden bezorgen. 
Ditt omzetten van het temporele in het spatiele is het belangrijkste kenmerk van de esthetische 
doelstellingenn van de avant-garde. In zijn Mapping Literary Modernism verbindt Ricardo J. 
Quinoness dit kenmerk van het modernisme aan de veranderde ervaring van de historische tijd. 
Dee opeenvolging van de tijd werd niet meer beleefd als zinvolle progressie, maar als doelloos en 
leeg.. 'The Modernists experience a sense of disruption. Their values no longer satisfy: something 
hass happened to the historical momentum and sense of coherence' [1985: 33]. Juist het idee van 
eeuwigee vooruitgang leidde tot een gevoel van herhaling waardoor tijd ruimtelijk werd: 'Briefly, 
thee paradox of time means that when the predictive, controlling aspect of time triumphed so 
thoroughlyy and one-sidedly, it paradoxically produced its opposite effect, the triumph of space' 
[1985:: 38]. Quinones citeert Bergson, die al vroeg, in 1889, waarschuwde 'that we are thus 
unwittinglyy falling back upon space, and really giving up time' [1985: 72]. Het ingewikkelde is 
datt modernisten op zoek gaan naar ruimte binnen de tijd: zij zoeken een 'sense of eternity within 
thee flux of time'. 
Ditt 'ruimte worden van tijd' zou een van de redenen kunnen zijn voor de extreme vormgeving 
vann de avant-gardistische poëzie in het algemeen, en die van Van Ostaijen in het bijzonder. Van 
Ostaijenn stelt, al is het indirect, dat hij met zijn ritmische typografie poogt het temporele karakter 
vann de poëzie op te heffen. Die typografie was immers bedoeld om het gesproken woord weer te 
geven,, zoals we uit de 'Open brief kunnen opmaken: 'Les extremes se touchent. Scherpste 



bewustzijnn glijdt over in ekstaze. All e werk, dat op de scherpe kant staat tussen bewustzijn en 
ekstazee wijst weer onweerlegbaar op het gesproken woord'. 
Hett verschil tussen het geschreven en het gesproken woord is voor Van Ostaijen precies gelegen 
inn het temporele. Het nadeel van het geschreven woord, zo zegt hij in de 'Open brief, is dat het 
temporeell  is: 'het geschreven woord is tijd, denken'. Het gesproken woord daarentegen is 
'Matematiesee punt, aanschouwing, dimensieloos' (IV: 158). Vandaar dat hij trachtte om met de 
typografiee het gesproken woord te imiteren. 

Dee poging het gedicht simultaan en niet lineair ervaarbaar te maken, gaat niet alleen op voor 
Apollinairee en Van Ostaijen. Ook in het constructivisme van I.K. Bonset (pseudoniem van Theo 
vann Doesburg) draait het daarom. Zijn gedichten lijken vaak een poging zo'n a-temporele lees-
enn kijkervaring tot stand te brengen36: 

X-Beeldenn (1920) 
hóó hé hé 
hebtt  gij  't lichaamlij k ervaren 
hebtt  gij  't lichaamlij k ervaren 
hebtt  gij  't li CHAA M lij k er  VA ren 

O" " 
—— ruimt e en 
—— Hjd 
verledenn heden toekomst 
hett  achterhierenginds 
hett  doorelkaar  van 't niet en de verschijning 

kleinee verfrommelde almanak 
diee men. ondersteboven leest 

MIJNN KLOK STAAT STIL 

+,+, uitgekauwd sigaretteeindie op't 
***  WITT E SERVET 

\ \ 
vochtigg bruin 
ontbinding g 
GEEST T 
3466 VRACHT AU TO MO BIEL 

^4 ^^  trillen d onvruchtbaar  middelpunt 
O O 
caricaruurr  der  zwaarte 
uomoo electrico 

rosee en grauw en diep wijnrood 

dee scherven vdn de kosmos vind ik in m'n thee 

Inn het tweede manifest van De Stijl staat dat de vorm van de literatuur moest veranderen en het 
temporelee moest verdwijnen: 'evenals de oude opvattingen van het leven/ zijn de boeken op de/ 
LENGTEE den DUUR gebaseerd/ ze zijn nieuwe levensopvatting berust op de DIEPTE en de 
INTENSITEIT// zóó willen wij de poëzie/ [..]' (Drijkoningen en Fontijn 1982: 231).37 

Hett literaire manifest van De Stijl was, net als de ideeën van Apollinaire en Van Ostaijen, 
gedeeltelijkk gebaseerd op het futurisme. Vooral de opvattingen van F.T. Marinetti hebben veel 
invloedd gehad op de verschillende avant-garde bewegingen. De poëzie die hij schreef, was 
daarbijj  minder belangrijk dan zijn ideeën. Aanvankelijk maakte hij zelfs, net als Van Ostaijen, 
traditionelee en romantische poëzie. Hij noemde in dit verband de sonnetten van Mallarmé als 
grotee voorbeeld, maar niet de typografische experimenten in 'Un Coup de Dés', al was het 
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onwaarschijnlijkk dat hij daar nooit van gehoord had. Het modernistische tijdschrift waar 
Mallarméss gedicht aanvankelijk in verscheen, was erg bekend en werd zelfs in Italië verspreid. 
Inn de manifesten die betrekking hebben op literatuur gaat Marinetti minder dan Apollinaire in op 
dee ruimtelijkheid van de nieuwe poëzie. En dat is precies het bezwaar dat Apollinaire tegen de 
futuristenn had - zij hielden zich in zijn ogen te weinig bezig met het idee van simultaneïteit. 
Tochh was Marinetti de eerste geweest die een 'rivoluzione typografica' aankondigde. Daarmee 
beoogdee hij niet, zoals Mallarmé, een metafysisch doel, maar juist een werk dat op zichzelf 
moestt staan. Drucker wijst op deze autonomiegedachte achter Marinetti's idee van materialiteit: 
'attentionn to materiality as the basis of autonomous, self-sufficient repleteness so that artistic 
formss are considered to be and not to represent' (1994: 49). Voor haar hebben alle avant-
gardestromingenn gemeen dat ze in hun aandacht voor het materiële de betekenisvorming zelf 
onderzoeken:: 'an investigation of the terms of signification, of assumptions about the nature of 
presencee and absence, of image and word, imago and logos\ as different orders of symbolic 
activity'' (1994: 61). 
Marinetti'ss typografie vertoonde, zoals Oscar Jespers in de hiervoor geciteerde brief opmerkte, 
ookk figuratieve aspecten. In een manifest uit 1914, Lo splendore geometrico e meccanico e la 
sensibilitdsensibilitd numerica, behandelt Marinetti het figuratieve. Hij noemt het feit dat de lezer door de 
typografiee in staat wordt gesteld tegelijkertijd meerdere sensatiestromen te volgen. De figuren 
zijnn geen doel op zich maar een middel om de expressieve kracht van het gedicht te doen 
toenemen.. Daarom moeten de dichters zich niet laten verleiden tot 'vreemde typografische 
afwijkingen'.399 Niets picturaals dus, maar wel een 'getekende analogie', en Marinetti noemt als 
voorbeeldd Cangiullo's 'Fumare', waarvan de wijd uiteenlopende typografie de verveling en 
rokerigheidd van een lange treinreis uitdrukt. De 'parole in libertè' worden zo vanzelf, zo betoogt 
Marinetti,, expressieve 'auto-illustrazioni'. 
Hoewell  Marinetti dus niet direct sprak over simultaneïteit, legde hij wel, net als Apollinaire, het 
verbandd tussen de nieuwe ruimtelijkheid in de poëzie en de technologische vernieuwingen in de 
maatschappij.. De veranderde tijd-ruimteverhouding in de buitenwereld zou weerspiegeld kunnen 
wordenn in het gedicht, vond Apollinaire: 'On se demande pourquoi Ie poète n'aurait pas une 
libertéé au moins egale et serait tenu, a une époque de telephone, de télégraphie sans fil  et 
d**  aviation, a plus de circonspection vis-a-vis des espaces'.40 Ook Marinetti wees voortdurend op 
dee toegenomen snelheid van de samenleving en de gevolgen daarvan voor de poëzie: 
bijvoorbeeldd datje met de trein van het meest verlaten dorp binnen één dag midden in de herrie 
vann de hoofdstad kan staan. De poëzie moest vormen zien te vinden om de sensaties van de 
nieuwe,, moderne wereld weer te geven. Marinetti's gebruik van de onomatopee is een van de 
voorbeeldenn van een dergelijke mimetische vorm. 
Inn 1899 kreeg Marconi de Nobelprijs voor de uitvinding van de TSF, de draadloze telegraaf. 
Zowell  Apollinaire als Van Ostaijen noemen als gezegd de TSF in hun gedichten, daarmee 
verwijzendd naar Marinetti bij wie deze een uitgangspunt vormde van een van zijn belangrijkste 
poëticalee begrippen. In plaats van over de draadloze telegraaf sprak hij over de 'draadloze 
verbeelding'' in zijn 'Technisch manifest van de futuristische literatuur' uit 1912.41 In dat 
manifestt speelt de nieuwe verbeelding een belangrijke rol. De perceptie in analogieën wordt 
steedss natuurlijker voor de mens, en daarom moeten we ook woorden als 'evenals, zo, gelijk aan' 
zienn te onderdrukken. Nog beter is het om het woord direct met het vergelekene te laten 
samenvallenn in een overkoepelend woord. Bovendien moesten de vergelijkingen minder voor de 
handd liggend worden (punt 7 uit het manifest). Punt 8 luidt dat iedere verbeeldingscategorie 
voortaann geldig is. 
Behalvee dat ze figuratieve kracht hebben, zoals hiervoor bleek, zijn de 'parole in liberta' ook de 
uitdrukkingg van de nieuwe analogieën die Marinetti voorstaat. In het technisch manifest legt hij 
hett verband tussen deze bevrijde woorden en de verbeelding: 'Bevrijding van de woorden, 
ontvouwenn vleugels der verbeelding, analogische synthese van de aarde die met één enkele blik 



omvatt wordt en in haar geheel samengebald wordt in essentiële woorden*. En hij vervolgt: 'Wij 
tredenn het onmetelijke domein binnen van de vrije intuïtie. Na het vrije vers dan eindelijk de 
woordenn in vrijheid!'. 42 

Marinettii  legt uit uit dat het gaat om de absolute vrijheid van beelden. Vergeleek men vroeger 
eenn foxterriër met een volbloed paardje, dan bleef men binnen de klasse van dieren. Marinetti 
steltt voor de hond met kokend water te vergelijken. De verhoudingen tussen ogenschijnlijk 
verschillendee zaken worden zo alleen maar dieper en sterker. Metaforen en voor de hand 
liggendee beelden moesten plaatsmaken voor vrijere associatieketens. Sterker nog, we moeten 
lerenn de eerste delen van de analogieën niet meer te noemen, maar alleen de tweede. Overigens 
geeff  je daarmee wel de begrijpelijkheid van het gedicht op, maar dat is niet relevant: 'Het is niet 
noodzakelijkk begrepen te worden'.43 

Dee bevrijde woorden kunnen dus een figuratieve functie hebben, maar ze zijn ook van belang 
voorr de 'vrije intuïtie'. Daar kun je aan toevoegen dat de zelfstandige naamwoorden, die voor 
Marinettii  de hoofdzaak waren, zo beter uitgedrukt kunnen worden als 'één enkel essentieel 
woord'.. De geëxplodeerde syntaxis, zonder bijwoorden of bijvoeglijke naamwoorden of 
vergelijkingen,, lijk t ook door de 'parole in liberta' te worden weergegeven:44 
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Dee lezer vergeve mij deze uiteenzettingen over andere dichters dan Van Ostaijen, maar de 
futuristischee denkbeelden over typografie en syntaxis zijn van belang voor het typografisch wit 
bijj  Van Ostaijen, zoals ik hoop te laten zien. Bovendien kunnen Van Ostaijens poëticale 
opvattingenn het best in deze ruimere Europese context begrepen worden. In zijn eerste 
beschouwing,, 'Over dynamiek', klinkt Van Ostaijen precies als de futuristen. Ook hij legt de 
nadrukk op de nieuwe kunst als uitdrukking van de nieuwe tijd en dan met name op de noodzaak 
hett wetenschappelijke aspect van die tijd te reproduceren. Tevens wijst hij op de snelheid van het 
modernee leven: 'Het landschap bekomt een gans ander uitzicht. Bijna zonder maatstaf in het 
verleden.. Werkhuizen, kanalen; verder faktor van grote waarde: het snel verkeer. De moderne 
menss gaat zich gemakkeliker over een groter oppervlakte kunnen bewegen; leven in stad en 
dorp,, aan zee en in het bergland'. Deze hernieuwde dynamiek moet in de kunstt een plaats 
krijgen:: 'Een beeld van, een dokument voor onze tijd zal de kunst eerst zijn als zij zich met de 
tijdd gelijkwaardig dynamies beweegt'. 



Overigenss heeft hij in hetzelfde stuk kritiek op de futuristen die in de praktijk van hun poëzie 
dezee dynamiek niet toepassen. Het beschrijven van een snel object als een vliegtuig of een 
raceautoo maakt het gedicht nog niet dynamisch. De gang van het vers moet zélf dynamisch zijn: 
'Verhaerenn beschreef de vaart van een auto, de beweging daarvan. Marinetti een vliegmachine-
rit.rit. Het was beschrijving; op zichzelf dus ondynamies'. Dat benadrukt hij nogmaals in 
'Kanttekeningenn bij diverse onderwerpen' uit 1918. De recensenten, zo stelt Van Ostaijen, 
krijgenn het maar niet uit hun hoofd dat het gaat om het beschrijven van dynamische onderwerpen 
inn plaats van om de gang van het vers. Hij gebruikt niet het woord 'simultaneïteit', maar heeft het 
well  over 'een synthese van gelijksoortige waarneembare gebeurtenissen' die in de kunst 
uitgedruktt zou moeten worden, naast de 'louter lyries-individuele emotie'.47 

Inn 'Over dynamiek' betoogde Van Ostaijen ook al dat het 'synthetiseren van het objekt' het 
strevenn is. Dat is voor de plastische kunsten eenvoudiger. Het verschil tussen de kunstvormen is 
alduss samen te vatten: 'de plastiese kunsten stellen onmiddellik voor, de literatuur vereist van de 
verbeeldingg van de lezer deze zinnelijke heropbouw'. We zullen zien hoe Van Ostaijen en andere 
avant-gardistenn dit verschil proberen te overbruggen door poëzie te schrijven die ook een 
synthesee is, ook onmiddellijk voorstelt en de beweging concretiseert, zoals de beeldende kunst. 
Dee kubistische stijl van de schilderkunst moest eveneens in de dichtkunst uitkomen, vond Van 
Ostaijen.. De onmiddellijkheid van de waarneming is voor hem dus een belangrijke reden om 
visuelee poëzie te schrijven. Maar ook een volgend belangrijk streven van de avant-garde, het 
latenn samenvallen van vorm en inhoud, kon zo worden bereikt. 

VormVorm en inhoud zijn één: de tweede functie van het typografisch wit 

Inn het eerste hoofdstuk hebben we gezien hoe moderne dichters kampten met het probleem van 
dee taal. Het feit dat de woorden arbitrair zijn, slechts willekeurig verbonden met de dingen die ze 
benoemen,, was voor Mallarmé de bron van de poëzie. Alleen in het dichterlijke woord zou de 
klooff  tussen de woorden en de dingen mogelijk kunnen worden opgeheven. 
Datzelfdee streven hadden de avant-gardisten die figuratieve poëzie maakten. In een gedicht dat 
uitbeeldtt wat het beschrijft is er - idealiter - geen sprake meer van een kloof tussen signifiant en 
signifié.signifié. Hetzelfde geldt voor gedichten die niets anders representeren dan hun eigen 
aanwezigheid:: de presentie van het taalteken zelf is de betekenis. Op deze manier werd 
geprobeerdd de taal een nieuwe, expressieve kracht te geven. 
Hett is vooral dit aspect van visuele poëzie waarvoor meer aandacht is gekomen. Foucault wees 
bijvoorbeeldd op de kracht van het figuratieve gedicht: 'Ainsi Ie calligramme prétend-il effacer 
ludiquementt les plus vieilles oppositions de notre civilization alphabétique: montrer et nommer; 
figurerr et dire; reproduire et articuler; imiter et signifier; regarder et lire'.49 Bohn spreekt in dit 
verband,, in zijn studie over visuele poëzie, van het gedicht als een semiotische dubbelagent: 'Not 
onlyy does it dissolve the traditional barriers between the reader and the text; it erases the 
boundariess between the text and the world'.50 

Eenn van de avant-gardisten die expliciet schreef over dit streven, was Van Doesburg, met wie 
Vann Ostaijen veel gemeen had, zonder dat een van beide dichters dat wilde erkennen. Boyens 
beschrijftt de relatie tussen de twee, en noemt onder andere de uitermate negatieve recensie die 
Vann Doesburg schreef van Bezette Stad.51 Toch kwam het gedicht tegemoet aan de eisen die Van 
Doesburgg stelde aan de moderne poëzie. Zo stond in het tweede manifest van De Stijl dat vorm 
enn inhoud moesten samenvallen: 'de dualiteit tusschen inhoud en vorm kan niet voortbestaan/ 
daaromm zal voor den modernen schrijver de vorm een direct-spiritueele beteekenis hebben'. Het 
strevenn is naar een 'constructieve eenheid' van inhoud en vorm.52 

Daarbijj  aansluitend betoogde Van Doesburg onder zijn pseudoniem LK. Bonset in de 'Inleiding 
tott de nieuwe verskunst' dat 'Alle scheidingen moeten worden opgeheven'. De letter mag niet 
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meerr van de geest gescheiden worden, zo vervolgt Bonset, omdat de geest samen moet vallen 
mett de ons omringende voorwerpen: 'Vandaar de grote waarde die wordt toegekend aan 
rangschikking,, de typografische indeeling der woorden op het papier. Wij moeten de poèsie 
ontdoenn van den slijmerigen hoop vuil waaronder de sentimentalisten haar begraven hebben. Het 
iss onmogelijk om [ons, YvD] te onttrekken aan de sensatie, die de materie waardoor de geest tot 
uitdrukkingg komt op ons maakt. Te meenen, dat dit een materieele eenzijdige, vormelijke kant 
vann de zaak is, is onjuist. Het is m.i. juist de occulte kant van de zaak, omdat ons 
onderbewustzijnn hierdoor in werking wordt gesteld*. Bonset benadrukt dat Mallarmé en 
Rimbaudd de grote voorbeelden waren, omdat zij de identiteit van letter en geest erkenden: 'ook 
wetenn zij op het juiste moment te zwijgen. Zij maken spraakloze poëzie'. 
Dee overeenkomst met de opvattingen van Van Ostaijen is opvallend. Ook die benadrukte vanaf 
hett begin dat vorm en inhoud in poëzie onlosmakelijk verbonden zijn. Sterker nog, hij schrijft in 
zijnn 'Proeve van parallellen' dat de inhoud van het gedicht volledig bepaald wordt door de vorm. 
Alleenn dan kan de 'lyrische emotie' het feitelijke thema van het gedicht worden.54 Zoals Spinoy 
inn zijn dissertatie over Van Ostaijen en het verhevene het zegt: 'het is de utopie van Van 
Ostaijenss dichterschap om de kloof tussen de uitdrukking en het uitgedrukte te dichten. Het 
onbereikbaree perspectief van zijn schrijven is een samenvallen van woord en ding, het teken en 
hett betekende, dat dan "hersteld" wordt in zijn pure, "oorspronkelijke" aanwezigheid: het Woord 
iss Vlees geworden'. 
Omm vorm en inhoud elkaar zo dicht mogelijk te laten raken, maakt Van Ostaijen zijn gedichten 
zoo concreet mogelijk. Hij doet pogingen om ons te laten ruiken, horen en voelen wat hij zegt. 
Vandaarr wellicht dat Van Ostaijen regelmatig verwijst naar handen en vingers. In Bezette Stad, 
maarr ook in de Nagelaten Gedichten. Er zijn uiteraard de Twee handen in het lege/ en verre 
vingerss tien' van Cecilia in de 'Polonaise', maar er is ook in 'Geologie' een dier met 'blinde 
vingers',, in 'Mythos' steekt een hoge hand de blauwe nacht in, in 'Loreley*  spelen de vingers 
eenzaam,, en in 'Jong landschap' 'tasten mijn handen/ naar mijn andere handen/ onophoudelik'. 
Hett is alsof een deel van het poëtische proces bestaat uit voelen en tasten. 
Doorr de tastbaarheid tot een motief te maken in het gedicht, wordt het gedicht zelf tastbaar. En 
zoo kan de kloof tussen taal en wereld worden overbrugd. Maar ook op andere manieren trachtte 
dee avant-gardepoëzie die kloof te overbruggen. Bijvoorbeeld door een veranderde verhouding 
tussenn kunst en buitenwereld te bewerkstelligen. 

PoëziePoëzie en de buitenwereld - de derde functie van het typografisch wit 

Hett wit van de pagina speelt een belangrijke rol in de verhouding tussen het gedicht en de wereld 
daarr omheen. Kunstwerken zijn van de alledaagse wereld gescheiden door de marge die ze 
omringt.. Voor een schilderij is dat de lijst, voor een beeldhouwwerk het voetstuk waar het op 
staat,, voor het theater de toneellijst, voor een muziekstuk de stilte ervoor en erna. Het gaat hier 
omm de afstand die Walter Benjamin beschreef als de 'aura' van het kunstwerk, en die Derrida als 
gezegdd aanduidde met 'Ie cadre' of het Griekse woord 'parergon'.56 Genette wees erop dat het 
witt dat het gedicht omringt ook die functie heeft. Het gedicht kan een zelfstandige aanwezigheid 
zijn,, op voorwaarde dat het wordt omringd door een witte marge die het scheidt van het 
dagelijksee taalgebruik. 
All  eerder had in Nederland Dresden gewezen op het bestaan van de marge rond het gedicht: 'Het 
gedichtt is omgeven door wit, zoals de muziek door stilte'57. In zijn artikel getiteld 'Witte poëzie', 
kentt Dresden een isolerende functie aan deze marge toe, en stelt hij dat het gedicht autonomer is 
naarmatee er meer wit omheen staat. Er wordt in veel moderne poëzie gestreefd naar een 
autonomee positie, los van de werkelijkheid. Die autonomie wordt gesymboliseerd door de marge 
rondd het gedicht.58 
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Avant-gardekunstenaarss wilden juist geen kunst meer die zich van de wereld isoleerde: 'Niet 
meerr de kunst weerbarstig tegenover het leven', zoals Van Ostaijen het in 'Over dynamiek' 
zegt.. Het verschil tussen het leven zelf en de kunst als institutie moest verdwijnen. Dat betekent 
datt de avant-garde begon te tomen aan de marges van de kunst. Zowel binnen de poëzie als in 
muziekk en beeldende kunst hebben avant-gardistische kunstenaars in hun streven om de grenzen 
tussenn kunst en gemeenschap op te heffen, gebruikgemaakt van de vernietiging van wat 
traditioneell  hun eigen grenzen waren, hun 'cadre', om met Derrida te spreken. De ruimte waarin 
eenn kunstwerk zich bevindt, de stilte die het muziekstuk omlijst, het wit van de poëtische 
bladzijde,, al deze beperkende grenzen moesten doorbroken worden. 
Hett kader van de poëzie werd van twee kanten aangevallen. Ten eerste kon wat traditioneel niet 
tott het domein van de kunst behoorde, binnen het kunstwerk gehaald worden, zodat de grens 
tussenn binnen en buiten vervaagde. Ten tweede kon het werk zelf naar buiten treden en de eigen 
margess overschrijden. 
Omm met het eerste te beginnen, alles wat vroeger niet als kunst werd beschouwd, kreeg nu een 
plaatss daarbinnen: reclames, affiches, straatgeluiden. De futuristen benadrukten dat de wereld 
zelff  op deze manier een plaats in de kunst kreeg. Luigi Russolo pleitte in 1913 bijvoorbeeld voor 
dee zogeheten suoni-rumori in de muziek. We hebben genoeg van Beethoven en Wagner, zo stelt 
hij,, we willen straatgeluiden horen in de muziek.60 Zo verdwijnt de hiërarchische onderverdeling 
tussenn kunst en niet-kunst. Vooral de dadaïsten, voortbordurend op de ideeën van het futurisme, 
warenn daar radicaal in. K. Schippers vertelt over de dada-optredens, waar Schwitters 
bijvoorbeeldd dierengeluiden liet horen of een gedicht dat alleen uit cijfers bestond.61 

Inn hun collages pastten de de dadaïsten verschillende soorten typografie toe, en gebruikten ze 
snipperss uit de buitenwereld, zoals reclames. Bijvoorbeeld deze collage van Schwitters uit 1928: 

Inn die zin heeft dada ook invloed uitgeoefend op Bezette Stad. Het nihilistische karakter van het 
gedichtt is dadaïstisch, net als de collagetechniek waarbij snippers uit de buitenwereld in de 
poëziee worden opgenomen. Wat daarmee tegelijk het gedicht wordt binnengehaald, is het 
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typografischh wit. Het functioneert als isolatie en indicatie van de verschillende fragmenten uit de 
buitenwereldd die in de collage van het gedicht zijn opgenomen.63 

Naa de simultaneïteit en het nastreven van het samenvallen van vorm en inhoud is dit dan de 
derdee functie van het typografisch wit bij Van Ostaijen: het wit dat niet meer tot de marges 
beperktt blijft , maar dat het gedicht binnenkomt met de buitenwereld mee. Het functioneert als 
isolatiee van het 'citaat', en geeft aan dat het uit zijn alledaagse context is gehaald. Door Van 
Ostaijenn wordt het wit, dat in feite niet-tekst is en dus ook niet tot het klassieke domein van de 
poëziee behoort, binnengehaald in zijn gedichten. Het speelt zowel aan de grens van het gedicht 
eenn rol als daar binnen. 
Omgekeerdd kon het kunstwerk door zijn eigen grenzen breken en de wereld ingaan. De kunst 
moestt geen zaak voor de elitaire enkeling meer zijn. Vandaar de nadruk die er in de avant-garde 
lagg op optredens en voordrachten. In de eerste plaats bij de dadaïsten, zoals in het Cabaret 
Voltairee of in Holland Dada van Schwitters en Van Doesburg. Ook Marinetti benadrukte dat de 
futuristenn veel zouden moeten voordragen in het openbaar. En Van Ostaijen wil eveneens het 
liefstt de dichters als voordrachtskunstenaars: 'De dichter is trouvère. Niets anders. Hofnar! [...] 
Welkee economie! Geen boeken meer. De dichters dragen hun oeuvre voor in het cabaret. [„. ] Ik 
zeg:: een dichter is als een "attractienommer".'64 

Vann Ostaijens gedicht kan ook met behulp van het typografisch wit buiten de eigen marges 
treden.. Zo kan een regel helemaal tot de rand van de pagina doorlopen, of zelfs 'van de pagina 
vallen*.. Vooral in Bezette Stad wordt de traditionele witte marge op die manier gedeconstrueerd. 

Datt Van Ostaijen benadrukte dat de kunst de wereld in moest, betekent niet dat hij zich illusies 
maaktee over de mogelijkheid van 'gemeenschapskunst'. Begrijpelijkheid voor de massa streefde 
hijj  niet na; de kunst die Van Ostaijen voorstond zal voor de massa waarschijnlijk moeilijker zijn 
dann 'gewone' literatuur. 
Hett gemeenschappelijke aan de nieuwe kunst is hooguit dat zij 'geontindividualiseerd' is. In de 
prospectuss voor Het Sienjaal beklemtoont Van Ostaijen dat: 'Poëzie is woordkunst. Niet 
mededelingg van emoties. Maar wel de vizie wordt gelokaliseerd door de vorm van het woord. 
Ookk zeker niet mededeling van gedachten. Dichtkunst mededeling van gedachten! Waarom niet: 
dichtkunstt een berijmde moraalkodeks! Een timmerman moet een goede tafel maken. Niet een 
zedelikee tafel, niet een ethiese tafel. Zo de dichter. Het in de zin van de dichtkunst goede 
gedichtt alléén geeft de dichter eksistensrechtvaardiging. Ethies is de dichter niet door zijn thema, 
maarr enkel door zijn standpunt tegenover de fenomenaliteit. Ethiek ligt in het streven van elke 
kunstenaar:: streven naar ontindividualisering'. Die eis van ontindividualisering hangt samen met 
diee van de autonomie van het kunstwerk: 'Daarom is de opgave van de kunstenaar uit: 
ontindividualisering.. Omdat het kunstwerk door zich-zelf een organisme moet zijn en voor zich-
zelfzelf is, Aseïteit'. Van Ostaijen kan immers niet genoeg benadrukken: 'Het kunstwerk is een 
eenheid.eenheid. Het kunstwerk is een organisme. Het kunstwerk is een levend wezen'.65 

Vann Ostaijens idee over de marge is dus in tegenspraak met wat we hiervoor hoorden, 
bijvoorbeeldd bij Dresden. Het kunstwerk ais een eenheid bleek daar juist gedefinieerd te worden 
doorr de witte marges die het isoleren van de buitenwereld. Voor Van Ostaijen is dat niet nodig. 
Integendeel,, de marges die het gedicht of het schilderij in een tevoren opgelegde ruimte proppen 
moetenn verdwijnen. Sonja Neef meent ook dat Van Ostaijens typografisch wit de relatie met het 
kaderr van het gedicht aan de orde stelt: de witte vlakken zijn geen bij zakelijke achtergrond van 
hett schrijven, die zelf onzichtbaar, alleen als zichtbaar maken van het schrijven dient. Het 
inkaderenn problematiseert de strikte hiërarchie tussen binnen en buiten het werk, werk en 
bijwerk,, schrift en wit (2000: 129). 
Hoee het streven naar verdwijnen van de marges toch samengaat met de autonomiegedachte, 
blijktt uit de 'Proeve van parallellen'. Daarin vergelijkt Van Ostaijen de marge rond het gedicht 
mett de lijst van het schilderij. Hij citeert Daublers uitspraak 'der Rahmen des Gemaldes wird die 



Grenzee seiner Begreifbarkeit', en merkt op dat Daubler 'over het expressionistiese gedicht, 
beperktt tussen aanvang en slot, hetzelfde [had] kunnen verklaren'. Waar het Van Ostaijen om 
gaat,, is dat het wit rond het gedicht een 'a-priori' is en dus hoort bij de uit te schakelen 
'kausaliteitt die niet door het gedicht of het schilderij zelve is ingegeven'. De schilder en de 
dichterr associëren van vorm tot vorm en van woord tot woord: de scheppingen kristalliseren uit 
zichzelff  voort. 'De dimensionale samenhang van het vlak wordt bepaald door hetgeen 
geschilderdd wordt; niet wordt het geschilderde in een kompositioneel a-prioriese ruimte ingelijfd. 
Hett gevulde vlak is het schilderij'. 

DestructieDestructie van de syntaxis: de vierde functie van het typografisch wit 

Mett de vernietiging van iedere hiërarchie hoeft het niet te verbazen dat ook de syntaxis, een 
hiërarchischee structuur bij uitstek, het moet ontgelden. Zoals Barthes later schreef, kan de 
traditionelee zin als ideologisch beschouwd worden: 'De Zin is hiërarchisch: hij impliceert 
onderwerping.. Onderschikking, innerlijke regering'.67 

Inn Marinetti'ss manifest uit 1912 behelzen de eerste vier punten bijvoorbeeld dat de syntaxis 
vernietigdd moet worden: dat het werkwoord in de infinitief gebruikt moet worden en dat het 
bijvoeglijkk naamwoord en het bijwoord afgeschaft moeten worden. Men moest de vaste 
zinsvolgordee loslaten en zich tot de kern beperken: tot de woorden, en dan bij voorkeur de 
zelfstandigee naamwoorden. 
Hetzelfdee geldt voor de opvattingen van De Stijl. Het tweede manifest van De Stijl uit 1920 
verzett zich tegen: 'de netjes naast en onder elkaar geplaatste zinnen/ deze dorre FRONTALE 

zinsbouwzinsbouw de vroegere realisten hun tot zichzelf beperkte ervaringen/ uitdrukten/ zijn ten 
enenmalee ontoereikend en onmachtig om de collectieve/ ervaringen van onzen tijd tot 
uitdrukkingg te brengen//'.68 

Hett vernieuwen van de taal is volgens Drijkoningen en Fontijn een kenmerk van alle avant-
gardebewegingen.. De taal wordt gebruikt om alles wat vastligt te doorbreken: het clichématige, 
dee verkalking van de taal. 'Het zoeken naar andersoortige taaiconstructies waarbij aan het 
materiaall  zelf het woord gegeven wordt om aan de absolute voorwaarde van authenticiteit te 
kunnenn voldoen, is een streven dat als een rode draad door alle historische avant-garde 
bewegingenn heen loopt. Daarbij wordt aan het woord als object, in zijn materiele hoedanigheid 
alss klank en als beeld, een centrale rol toegekend'.69 

Dee woorden moeten vrij over de pagina kunnen bewegen, volgens Marinetti's adagium: 'parole 
inn liberta'. En ook andere avant-gardisten legden de nadruk op het loslaten van de klassieke 
syntactischee structuren en het terugkeren naar het kale woord. Stramm bijvoorbeeld, de dichter 
vann de Stami-beweging wiens werk Van Ostaijen zeer bewonderde, schreef zijn poëzie rond 
lossee woorden, niet in lineaire zinnen. Janssens wijst op de overeenkomsten tussen Stramms 
techniekk en die van Van Ostaijen in Bezette Stad: 'Er wordt rond de woordkernen geassocieerd, 
zoalss Stramm dat deed met zijn concentratie en decentratie: veelvuldig Konzentration of 
samenballingg van de poëtische zin in het geïsoleerde, fenomenale, ritmisch-typografisch in reliëf 
geplaatstee woord, tegelijk luisterwoord en kijkwoord, en Dezentration of uitbreiding van 
woordkernenn die rond zich arabesken genereren*.70 En zoals Stramm vanaf het front 
gepassioneerdee brieven aan zijn drukker schreef om zijn typografie te verdedigen, zo maakte 
Vann Ostaijen later ruzie met Jozef Peeters van De Driehoek over zijn typografie.71 

Geertt Buelens, die een dissertatie schreef over de invloed van Van Ostaijen, gaat ook in op de 
invloedenn op Van Ostaijen. Ook Buelens noemt het belang van Stramms skelettenverzen en de 
roll  van het losse woord daarin. Hij beschrijft Stramms poëzie als volgt: 'De resonantie van een 
woordd roept een hele wereld, en zo ook het volgende woord op'.72 



Vann Ostaijen benadrukt in de beschouwing 'Et Voila' dat het woord het basismateriaal voor de 
dichterr is: 'het woord is een element zoals in de schilderkunst de verf.73 Het woord kan, zo zegt 
Vann Ostaijen in de 'Gebruiksaanwijzing der lyriek', het onderbewustzijn raken: 'Het is het 
woordd en niet de zin in zijn intellektuële opeenvolging en betekenis die bij machte is ons het 
transcendentee hoorbaar te maken. Niet het verstand van de hoorder dient geraakt, maar wel, het 
verstandd doorbrekend, het onder-bewustzijn'.74 

Ookk deze transcendente woordkunst wordt ondersteund door het typografisch wit dat de 
losstaandee woorden omringt. Volgens Buelens is dat zelfs de belangrijkste functie van het 
typografischh wit in Bezette Stad.7 De Roover wijst eveneens op de grote rol die het wit tussen de 
woordenn speelt: 'Het gedicht wordt de organische, of zo men wil, ritmische of dynamische 
uitbouww van geïsoleerde kernwoorden, waarbij de witte ruimten - de stilte - een even grote rol 
spelenn als de woorden zelf.76 

Vann Ostaijen zelf benadrukt inderdaad dat het uiteindelijk gaat om wat er tussen twee woorden 
gebeurt:: dat de kunst zich 'van de isolering derr vormen - lichamen of woorden - bedient om met 
hett trillen van deze isoleringen tegenover elkaar dit fantasma zichtbaar of hoorbaar te maken. 
Organies-expressionistiesee atmosfeer is ten slotte dit trillen dat ligt tussen twee geïsoleerde 
groepen'.77 7 

Vann Ostaijen laat niet al zijn woorden 'in vrijheid', en hij kan thematische accenten leggen door 
sommigee woorden wel, en andere niet, te isoleren in het wit. Hij omringt bijvoorbeeld de 
woordenn 'Licht' en 'Vlam' met wit, maar ook bedreigende woorden als 'Pas op', 'Gillen', 
'Bam\\ 'Bloed', 'Huilen', 'Luid', et cetera. Het is door deze techniek dat men het wit bij Van 
Ostaijenn vooral heeft opgevat als stiltes tussen de kreten. 
Voorr Nijhoff was de 'woordkunst' van Van Ostaijen juist een minpunt van Bezette Stad: Het 
gedichtt wordt voortgestoten van bizar woord naar bizar woord, het bestaat uit uitvallen van 
ruwheidd en schrilheid 'waartussen het zinsverband inzakt als een slappe telegraafdraad van paal 
naarr paal'. Van Ostaijen Iaat hier, zo vindt Nijhoff, onder invloed van het dadaïsme, 'waarvoor 
hijj  heus te goed was en teveel talent had', de syntaxis varen en 'spat de woorden als vonken over 
dee witheid der pagina's zodanig uiteen, dat de tussenruimtes dienst moeten doen als 
spanningbrengendee stilten, waaruit dan op bepaalde tijdstippen, uit het zwijgende, kreten als 
vuistslagenn opspringen, meent daarmede het absolute te benaderen, verklaart nu eerst "voor zijn 
plezier""  gedichtjes te maken, vergenoegt zich een geruime tijd van zijn kort leven met deze 
ritmischeritmische typografie als ersatz voor syntaxis, voelt dan toch weer een leegte, hoort jazz-band 
muziek,, en krijgt de ingeving, de witte stilte waaruit de woorden verbrokkeld omhooglaaien, te 
vervangenn door een ondergrond van een mechanische monotonie, welke die woorden opvangen, 
terugkaatsenn en maatvast en syncopisch voortschokken moest'.78 

Loss van het feit dat de 'vrije woorden' meer kracht en spanning krijgen door het wit dat hen 
omringt,, heeft het wit ook de plaats ingenomen van al die woorden die geschrapt zijn. Zo luiden 
dee laatste woorden van Bezette Stad: 'Misschien wordt eens/ de nood zo groot// alle dijken 
breken'.. Het ontbrekende 'dat' is vervangen dooreen witte plek, die bovendien het 'breken' van 
dee dijken haast aankondigt. Net als bij de citaten en bij de 'draadloze verbeelding' maakt het wit 
hett de lezer bovendien makkelijker om te reconstrueren wat er, grammaticaal gezien, had 
gestaan. . 
Omgekeerdd kan het wit ook syntactische ambivalentie creëren. Van Ostaijen last graag wit in op 
plaatsenn waar twee tekstdelen worden gescheiden die wel een verband hebben, dus na woorden 
alss 'want', 'of, 'en', 'toch'. In de secundaire literatuur wordt veel aandacht besteedt aan deze 
syntactischee functies van het wit. Zo wijst Bogman erop hoe de lezersverwachtingen worden 
gestuurdd door het wit na 'want' op de eerste pagina van Bezette Stad.19 Hadermann stelt dat er na 
eenn witte plek meestal 'een nieuwe belichting' volgt.80 

Daarnaastt heeft het typografisch wit in Van Ostaijens latere poëzie de plaats ingenomen van de 
interpunctie,, die verdwenen is. Snoeck meent dat het wit ook daar de lezer behulpzaam is, en 



gebruiktt een voorbeeld uit Bezette Stad: 'Daar de punctuatie opgegeven werd zou er, bij de lezer, 
verwarringg kunnen ontstaan als men zonder tussenruimte overging tot een andere groep ideeën. 
Dee enige oplossing in dit geval was het gebruik van het blanco nagenoeg evenwaardig met een 
kortee of lange pauze in de muziek.'81 

Ritme,Ritme, dynamiek en dans - de vijfde functie van het typografisch wit 

Hett ritme is cruciaal in de gedichten van Van Ostaijen, en uit zijn beschouwingen kunnen we 
opmakenn waarom. In de 'Open brief aan Jos. Leonard' benadrukt Van Ostaijen dat het gedicht 
gelezenn moet worden als een partituur voor het gesproken woord: 'Het boek staat in verhouding 
tott de poëzie als de geschreven partituur tot de instrumentale uitvoering', stelt Van Ostaijen. Hij 
vervolgt:: 'Het gesproken woord. Onbelangrijk of dit woord innerlik of uiterlik wordt gesproken, 
maarr minstens wordt het woord innerlik gezegd. Het woord is par definition gesproken. Het 
geschrevenn woord is topografie. Ritmiese typografie nu: het beste topografiese sisteem, gevormd 
naarr de noodzakelikheid van het land: woordklank'.82 Het typografisch wit kan dus helpen om 
hett gesproken woord zo adequaat mogelijk weer te geven. 
Alss we naar de poëzie van Van Ostaijen kijken, blijkt dat het ritme inderdaad een uitdrukking 
kann zijn van hoe het gesproken woord in de werkelijkheid zou klinken. Het wit duidt op een 
stilte,, bijvoorbeeld, op een pauze in het voordragen of in het lezen. Volgens Hadermann kan het 
inspringenn van de marge hier bijvoorbeeld in verband gebracht worden met 'een alterneren in 
accentt en toonhoogte'. Ook hij geeft aan dat het ritme bij Van Ostaijen wordt bewerkstelligd 
doorr de vormgeving: 'De grafie van het gedicht onderstreept het ritmische karakter ervan, door 
dee parallellie, de symmetrie of de concentratie van de woordaccenten aan te duiden [..]\83 Neem 
hett dreigende marsritme van de eerste pagina van 'Bedreigde stad', die begint met: 'Visé marsj 
Luikk mortieren/ marsj mortieren', en zo verder. Bogman gebruikt voor deze functie de term 
'interval':: waar andere gedichten strofen, rijm en metrum aangrijpen om de tekst structuur te 
geven,, gebruikt Van Ostaijen in Bezette Stad verschillende lettertypes en het wit van de pagina.84 

Somss ligt het ingewikkelder. Van Ostaijen gaat verder in zijn 'Open brief: 'Nochtans komt in 
hett boek Bezette Stad ook ritmiese typografie voor uit zuiver subconsciente ritmiese 
noodzakelikheid'.855 Wat moeten we ons voorstellen bij die 'onbewuste noodzakelijkheid'? Ook 
datt heeft weer te maken met het verschil tussen het gesproken en geschreven woord. Het 
gesprokenn woord vertegenwoordigt het onbewuste. Dat is de niet-gewilde, spontane poëzie 
'dewelkee de Logos - de zin zoekt': 'Het geschreven woord is - in zover geschreven - gedacht'. 
Alleenn de vorm van het gedicht, het ritme, kan het onbewuste van het oorspronkelijke woord 
weerr 'in trillin g brengen' bij de lezer.86 

Dee dichter mag niet de woorden alleen als beelden voor de fenomenen gebruiken, hij moet het 
woordd gevoelig maken door de plaatsing in het gedicht, door acties en reacties. Het is juist de 
opbouww van het gedicht, de vorm, die het transcendent kan maken, die het onbewuste van de 
lezerr kan raken, zo zou Van Ostaijen het later nog eens zeggen in zijn 'Gebruiksaanwijzing der 
lyriek'. . 
Hett ging Van Ostaijen met zijn ritmiese typografie niet om een destructie van de taal zelf, of een 
absolutee reductie van het materiaal tot aan de basis, zoals bij sommige andere avant-gardisten het 
gevall  lijk t te zijn. Marinetti bijvoorbeeld legde eveneens de nadruk op de ritmische functie van 
dee typografie: 'bisogno di contrasti o di mutamenti di ritmi',87 maar zijn doel daarmee lijk t 
beperktt te zijn tot de functie van het verstoren op zich. 
Anderee avant-gardisten leken met het ritme van hun poëzie vooral te beogen dat de taal terug zou 
wordenn gebracht tot een 'oerspraak' (Van Doesburg). Dat kwam dan neer op de letter zelf. Van 
Ostaijenn schreef nooit klankpoëzie als de 'letterklankbeelden' van Van Doesburg (Bonset), de 
klankexperimentenn van de Russische futurist Chlebnikov, of van een dadaïst als Ball. 
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Dee aandacht van Van Ostaijen lijk t meer uit te zijn gegaan naar typografie en ritmische effecten 
opp het niveau van het woord en de pagina dan van de afzonderlijke letters. Hij heeft de 
begrijpelijkheidd van zijn poëzie nooit los willen laten, maar zocht naar een evenwicht tussen het 
onbewustee en het rationele, naar een 'synthese' tussen onverenigbare tegenstellingen, tussen wat 
hijj  in zijn Berlijnse tijd 'innerlijkheid' en 'uiterlijkheid*  noemde. Van Ostaijen was op zoek naar 
dee grens waar men met rationele en begrijpelijke taal kan raken aan het onbewuste 'lallen'. 
Alleenn dan kan de taal daadwerkelijk 'mythos' zijn.88 In De Feesten van Angst en Pijn zoekt de 
dichterr om die reden het stadium van het lallen bewust op: 'Lalla/ lallen/ Lalla/ lillen/ lil' . Het 
ritme,, aangegeven door het typografisch wit, is dan dus uitdrukking van het haperende en 
zoekendee 'eerste spreken'. Spinoy wijst in zijn dissertatie over Van Ostaijen op het 
'bedwelmende'' karakter dat de Nagelaten Gedichten krijgen door hun klank en ritme. Er worden 
associatiess opgeroepen met gestamel in een halfslaap of roes, alsof de taal ongecontroleerd 
opwelt.. Wat er gezegd wordt is hier, volgens Spinoy, minder belangrijk dan hoe het gezegd 
wordt.89 9 

Spinoyy toont aan dat ook de vorm en het ritme van veel van de nagelaten gedichten een 
bewegingg vertonen van het onbewuste naar het gecontroleerde en rationele. Deze gedichten 
wordenn ritmisch steeds regelmatiger naarmate het gedicht vordert, het bewustzijn neemt weer de 
overhandd en men krijgt zo het effect van ontnuchtering.90 Deze overgang naar een rationelere 
toestandd speelt zich zowel op het vlak van de inhoud als op dat van de ritmische structuur af. 
Ritmisch-fonetischh imiteert het gedicht de beweging van roes en ontnuchteren, van reiken en 
tekortschieten:: de organisatie is aan het eind van het gedicht veel welgevormder dan aan het 
begin.. Hetzelfde geldt voor de syntaxis: die is aanvankelijk vormeloos en wordt daarna 
helderder.91 1 

Spinoyy spreekt in dit verband van een 'deinend' ritme waardoor de lezer zich kan laten 
meevoeren.. Het gedicht 'Haar Ogen of de goed gebruikte Wensvorm',92 bijvoorbeeld, begint met 
eenn haast mystieke aanblik van een vuur dat in de verte brandt Ook hier is in het begin sprake 
vann een ritmische en klankmatige associatie die nog het meest op een bezwering lijkt : 'Ogen 
wentelenn lichten/ lichten laaien landen'. Maar het gedicht eindigt, na een witregel, met het 
ontnuchterendee besef: 'Ik vat nooit de vlam van het vuur in de verte'. 
Inn plaats van het schokkende en chaotische van Bezette Stad en De Feesten van Angst en Pijn is 
err in de Nagelaten Gedichten een ritmische rust die het inhoudelijke verlangen naar zuiverheid 
lijk tt te weerspiegelen en te versterken. Die typografische kalmte kwam overigens bij momenten 
all  voor in Bezette Stad. Op de laatste pagina's van de 'Opdracht aan Mijnheer Zoènzo', 
bijvoorbeeld,, komen ritme en typografie plots tot rust en maken plaats voor korte regels met veel 
strofischh en versregelwit. Van Ostaijen keert terug naar een basaal gebruik van de taal, en schrijft 
opp die pagina over het verlangen naar een vanzelfsprekende schoonheid, 'zuiver, ongeweten'. 
Bovendienn is er in Bezette Stad sprake van een zoektocht naar een 'synthese', in de vorm van het 
contrapunt.. Bogman wijst op de 'contrapuntische opbouw' van het gedicht en op het veelvuldig 
gebruikk van de syncope (en, in verband daarmee, op de invloed van de jazzmuziek op Bezette 
Stad).Stad). 'Contrapunt' duidt op een melodie die tegen de oorspronkelijke melodie wordt ingezet, 
maarr daar toch een eenheid mee vormt: 'Principes die vorm krijgen door een consequente 
toepassingg van de "ritmiese typografie", waarbij geprobeerd wordt een tekst te laten ontstaan 
doorr zoveel mogelijk gebruik te maken van de kracht van elk woord afzonderlijk'.93 

Misschienn wel nog belangrijker dan de muziek in het werk van Van Ostaijen is de dans. In 
BezetteBezette Stad wordt gedanst, in de music-halls natuurlijk, en zelfs de stroom vluchtelingen die de 
stadd verlaat voert een 'Valse lente' uit, een wals die ook hier in het wit wordt 'uitgebeeld'. En de 
betekeniss van de dans blijkt het duidelijkst uit het laatste deel van De Feesten van Angst en Pijn, 
'Angstt een dans'. Zonder dat gedicht hier te analyseren, lijk t het in het kort erop neer te komen 



datt de dans vruchtbaar is. Angstaanjagend en bedreigend, maar ook de enige manier waarop de 
Vormen'' geboren kunnen worden 'van het zaad van het woord'. 
Wee kunnen de dans hier opvatten als een poëticale metafoor. Zoals de dans een fysieke, 
ruimtelijkee 'vertaling' is van de abstracte muziek, zo is het schrijven, zeker zo ruimtelijk als Van 
Ostaijenn het doet, een vaste vorm geven aan de abstracte taal. Die vaste vorm is een punt in een 
kringloop:: 'dansen is naar dood geboorte dragen'. De angst die daarmee gepaard gaat, is dat de 
geboortee tevens de dood inhoudt: 'All e worden is ontworden'.94 Pas als het woord vorm heeft 
gekregen,, is het 'vleesgeworden logos'. Aan de ene kant maakt dit vastleggen angstig, omdat het 
dodelijkk is, aan de andere kant maakt het de dichter 'dienaar van het Zijn': hij voert de cyclus 
vann leven en dood uit. Overigens kan men ook van Mallarmé zeggen dat de dans een metafoor is 
voorr zijn poëticale opvattingen.95 

DeDe Feesten van Angst en Pijn is veel meer dan Bezette Stad een poëticale zoektocht, en de dans 
speeltt in het eerste gedicht ook een grotere rol. Sonja Neef wijst er in haar dissertatie over dit 
gedichtt op dat de witte plekken van de tekst 'iconisch' kunnen zijn voor danspassen.96 Bij wijze 
vann argument voor de stelling dat ook het typografisch wit betekenisvol kan zijn, citeert Neef 
Kandinskyy over het wit: 'Deswegen wirkt auch das WeiB auf unsere Psyche als ein groBes 
Schweigen,, welches fur uns absolut ist. [„ ] es ist ein Schweigen, welches nicht tot ist, sondern 
volll  Möglichkeiten' (2000: 128). In Neefs boek worden de witte plekken deel van wat zij de 
'medialiteit'' van de tekst noemt. Daarmee doelt ze op de verschillende talige, visuele en 
auditievee 'aanklikmogelijkheden' die de lezer in deze bundel krijgt aangereikt. Die medialiteit 
ontstaatt door inhoudelijke verwijzingen naar muziek, dans of film, maar vooral door de vorm 
vann de bundel. Het handschrift, de bonte kleuren en de visuele ritmiek in deze tekst maken het 
lezenn tot een visuele ervaring, terwijl Van Ostaijens klankexperimenten ook een 'auditieve 
hyperlink'' oproepen. De rangschikking van de kalligrammen in de bundel nodigt uit tot een 
leeswijzee die vergeleken kan worden met het lezen van een elektronische hypertekst: men springt 
vann tekstblok naar tekstblok om zo een 'textueel netwerk' te vormen. 

MystiekMystiek en het sublieme - de zesde functie van het typografisch wit 

Hiervoorr kwam al even aan de orde dat het typografisch wit bij Van Ostaijen een andere functie 
gingg vervullen in verschillende periodes van zijn latere werk. Zo zien we de zesde, mystieke 
functiee van het wit met name terug in De Feesten van Angst en Pijn. 
Datt Van Ostaijen in deze periode metafysische intenties had met zijn poëzie, wordt door 
niemandd betwist. Daarvoor zijn de verwijzingen naar de mystiek en naar de 'ekstaze' te expliciet. 
Vaessenss wijst er terecht op dat het hier niet gaat om een door en door romantische gelijkstelling 
vann poëzie met magie en mystiek. Bij Van Ostaijen ligt dat subtieler: 'Voor hem komt de 
identificatiee van poëzie en mystiek kortweg hierop neer dat de dichter in taal tijdelijk en 
provisorischh een glimp probeert te geven van een feitelijk onmogelijke wereld achter de 
alledaagsee hindernissen'.97 

Inn die zin hanteerde Van Ostaijen een platoonse poëtica, en de dichter zelf meende dat dat voor 
allee avant-garderichtingen gold. Volgens hem ging het in de nieuwe poëzie niet meer om de 
gevoelenss van de dichter, het subject, maar om het object dat een indruk kan geven van de 
wereldd achter de fenomenen. Daarbij staat niet het ding zelf centraal, maar de idee erachter: 'De 
grotee waarde van het objekt als "Idee an sich" blijf t niet enkel bestaan, maar wordt integendeel 
doorr deze opvatting in de kunst, na eeuwen van verwaarlozing, weer ingevoerd', schrijft hij in 
'Ekspressionismee in Vlaanderen'.98 All e drie de richtingen die in dat stuk ter sprake komen -
kubisme,, futurisme en expressionisme - waren geestelijke, antimaterialistische stromingen 
volgenss Van Ostaijen. Ze pleitten allemaal voor het vervangen van het 'fysioplastische' door het 
'ideoplastische'. . 
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Inderdaadd streefden bijvoorbeeld de kunstenaars van De Stijl naar een vergelijkbaar soort 
metafysica,, waarbij het individu moest opgaan in 'de totaliteit van de creatie'.99 Van Doesburg 
hanteerdee net als Van Ostaijen een platoonse poëtica, hij stond voor een ideoplastische, en niet 
eenn fysioplastische kunst, en hamerde erop dat het om het occulte en het onbewuste ging.100 

Maarr wanneer Van Ostaijen zo benadrukt dat het alle avant-gardisten ging om het 
'ideoplastische',, gaat hij voorbij aan de paradox die kenmerkend is voor de avant-garde: de 
metafysischee poëtica wordt gecombineerd met een extreem realisme. Een avant-gardist als 
Apollinairee bijvoorbeeld heeft inderdaad metafysische intenties met zijn werk, maar vindt 
tegelijkk dat het door en door realistisch moet zijn. Hoewel Apollinaire in zijn lezing 'L'Esprit 
nouveauu et les poètes' uit 1917 stelt dat 'de nieuwe geest' in de eerste plaats te maken heeft met 
hett ontdekken van de waarheid, en dat de nieuwe kunst een realistische is, zegt hij ook dat zich 
nieuwee domeinen openen voor de mens, van het oneindig grote en van de profetie: 'L'esprit 
nouveauu exige qu'on se donne de ces taches prophétiques. C'est pourquoi vous trouverez trace 
dee prophétie dans la plupart des ouvrages con^us d'après Fesprit nouveau'.101 

Eenn groot verschil tussen de opvattingen van de twee avant-gardisten is dat Apollinaire gelooft in 
dee mogelijkheden voor de dichter om de goddelijke idee te bevatten, waar Van Ostaijen zich 
langzamerhandd gaat realiseren dat dat onmogelijk is. Zijn platoonse poëtica lijk t op den duur 
steedss meer op een mystieke poëtica.102 Het mystieke blijkt bijvoorbeeld uit 'Et Voila', en later 
uitt de 'Gebruiksaanwijzing der lyriek'. In 'Et Voile' wijst Van Ostaijen erop dat de kunstenaar 
overr 'vizioenaire energie' moet beschikken om 'het gebeuren' te grijpen, want dat kan slechts 
intuïtieff  gaan en niet analytisch: 'Het is het gaan tot de laatste trap van het intelligiebele. Daar 
wachtt het Wonder dat slechts door instromen van het Wonder in het subjekt in het Wonder is te 
begrijpen.. De hoogste vorm van kunst is EKSTASE'.103 Een pagina verder verwijst Van Ostaijen 
naarr het mystieke streven naar eenwording met God. Alleen uit zo'n vorm van synthese kan het 
kunstwerkk voortkomen: 'Enkel uit de visioenaire synthese procedeert het kunstwerk, UNIO 

MYSTICA'.104 4 

Inn 'Le renouveau lyrique en Belgique*  maakt Van Ostaijen expliciet een onderscheid tussen twee 
soortenn metafysische poëzie. De eerste is onbewust geïnspireerd en komt voort uit een extatische 
toestand.. Dat geldt voor de werken van de mystici zelf, die nooit onderscheiden hadden mogen 
wordenn van de rest van de literatuur. De tweede soort is poëzie zoals hij die zelf schrijft en die 
bewusterr geconstrueerd is, al is het onbewuste element er niet geheel uit gebannen. Het draait 
daarinn om het onderzoeken van de metafysische verhoudingen tussen klank en betekenis. Het 
mysticismee van de dingen vervangt nu het mysticisme van God.105 

Alss we er dus van uitgaan dat Van Ostaijen de mystiek gebruikt als metafoor voor zijn poëtische 
zoektocht,, moeten we benadrukken dat Van Ostaijen wel degelijk een verschil ziet tussen 
mystiekee poëzie en moderne poëzie. Dat verschil tussen mystici en dichters komt opnieuw aan 
dee orde in de 'Gebruiksaanwijzing der lyriek'. Dichters mogen zich wel van mystieke middelen 
bedienen,, maar ze streven niet hetzelfde doel na. Gaat het de mysticus om God, bij de dichter 
gaatt het om het woord: 'Zoals de extase slechts dit ene thema kent dat is het schorsen van het 
dualistiesee aanvoelen van God en de kreatuur, zo kent de dichterlijke ziel alleen dit ene 
verlangenn dat zij steeds wil uitdrukken het vervuld-zijn door het in het transcendente boren van 
hett woord'.106 

Wanneerr bereikt een dichter nu dat de woorden in het transcendente 'boren'? Dat ligt niet alleen 
inn de betekenis van het woord en evenmin louter in de klankwaarde, maar ook in de 'sonoriteit' 
vann het woord die zich tussen zin en klankwaarde ophoudt: 'en daarmee bedoel ik, zoals in de 
schilderkunst,, het trillen der waarden tot elkaar [..] het imponderabele dat in de spanning ligt 
tussenn twee woorden, spanning, die door geen teken verbeeld, toch de essentiële trilling is'. 
Dezee 'essentiële trilling' doet sterk denken aan de 'intervallen' waarvan Van Ostaijen eerder in 
dee 'Open brief stelde dat ze niet verloren mochten gaan en het 'gewichtigste element' waren van 
hett gedicht. Je zou het wit tussen de woorden kunnen zien als de uitdrukking van deze cruciale 



intervallenn en trillingen. Juist daar ontstaat immers de spanning tussen twee woorden, en ontstaat 
dede 'sonoriteit' waardoor het woord aan het transcendente zou kunnen raken. 

HetHet sublieme 

Dee overeenkomst die Van Ostaijen zag tussen mystiek en poëzie, was dat in beide het onzegbare 
eenn rol speelt: 'Evenals de extase heeft de poëzie eigenlik niets te vertellen, buiten het uitzeggen 
vann het vervuld-zijn-door-het-onzegbare'. De dichter is zich ervan bewust dat het 
noodzakelijkerwijss bij een verlangen moet blijven. Hij constateert dat er een permanente strijd is 
tussenn de wil naar uitdrukking en de onmogelijkheid daarvan. 
Diee strijd is precies wat volgens Kant ten grondslag ligt aan het sublieme. In hoofdstuk 1 (zie p. 
20)) vertelde ik dat het sublieme volgens Kant ontstaat wanneer men wordt geconfronteerd met 
ietss watje niet kunt voorstellen of uitdrukken. Het verheven gevoel komt voort 'uit de poging 
omm het onpresenteerbare (onbepaalde, onbegrensde, absolute) toch te presenteren'.108 Het 
belangrijkstee kenmerk van de ervaring van het sublieme is dat het zowel gevoelens van lust als 
vann onlust oproept. 
Volgenss Kant uit het sublieme zich in de afwezigheid van vorm, het vormeloze. Dat kan 
eveneenss de abstractie zelf zijn, zoals Lyotard uitlegt: 'Hij zegt ook van de lege Abstraktion die 
hett verbeeldingsvermogen ervaart bij het zoeken naar een presentatie van het oneindige (nog een 
onpresenteerbare),, dat die abstractie zelf als de presentatie van de oneindigheid kan gelden: diens 
negatievenegatieve Darstellung'} 
Voorr de moderne schilderkunst houdt dat in dat de vorm zelf wordt vermeden, er is geen 
presentatiee meer: 'als schilderkunst zal deze uiteraard iets "presenteren", maar negatief, het 
figuratievee of afbeeldende zal vermeden worden, zij zal "blank" zijn als een vierkant van 
Malevitsch,, zij zal slechts laten zien door te verbieden te zien, zij zal slechts vreugde verschaffen 
doorr verdriet'.110 In het visuele kun je laten zien dat er iets onzichtbaars bestaat, in het 
stilzwijgenn suggereren dat er iets is wat zich niet laat uitspreken. 
Aangezienn Lyotard spreekt over de 'negatieve presentatie' kunnen we ons afvragen of niet ook 
dee nadruk op het typografisch wit, zoals we dat bij Van Ostaijen maar ook bij veel andere 
modernee dichters zien, in verband gebracht kan worden met deze esthetica van het verhevene. 
Dee theoretici van het sublieme leggen de nadruk op de vorm die de uitdrukking van het 
verheveneverhevene zou moeten zijn. Om te kunnen alluderen op het onpresenteerbare verandert de 
modernee kunst de vorm: 'Dat is volgens Lyotard waarom de moderne kunst bestaat in een niet-
aflatendd bevragen en "de-formeren" van de vorm - een aanhoudend werken aan de begrenzingen 
diee tijd en ruimte stellen', zoals Spinoy zegt.111 

Hett voortdurend werken aan de vorm heeft als doel het veranderen van de ruimte-
tijdverhoudingen.. Zoals we zagen, is een van de belangrijkste redenen dat het typografisch wit in 
dede moderne poëzie functioneel wordt gebruikt, dat tijd en ruimte daarin kunnen samenvallen. In 
modernee kunst en literatuur wordt gezocht naar de 'tijd-ruimtelijke vorm' waarin het 
onpresenteerbaree zich aan zou bieden, en in het typografisch wit kan die vorm gevonden worden. 
Maarr dat is niet de enige reden dat juist in het typografisch wit het onpresenteerbare zich laat 
presenteren.. Het is ook de enige plaats binnen het gedicht waar men werkelijk kan spreken van 
dee 'afwezigheid van vorm', die Kant zag als de uitdrukking van het onpresenteerbare. Het is 
preciess het beweeglijke, altijd differentieerbare aspect van het gedicht, dat de vormeloosheid 
inhoudtt en toch deel uitmaakt van de vorm. Spinoy legde dit verband tussen het 'vormeloze' van 
dede Nagelaten Gedichten van Van Ostaijen en het sublieme: 'Door zelf "nauwelijks" vorm te zijn 
enn daarmee - Kantiaans gesproken - in te gaan tegen "das Interesse der Sinne", kunnen ze de 
nabijheidd suggereren van datgene wat geen vorm kan aannemen (het "niets", het "wit")'. 112 

Spinoyy betoogt in zijn dissertatie dat de dichter, die bekend was met het werk van Kant, zich 
ontwikkeldee van een 'esthetica van het Schone' naar een 'esthetica van het verhevene'. Zoals we 



ookk in de vorige paragrafen zagen, dacht Van Ostaijen aanvankelijk dat het bovenzinnelijke 
bereikbaarr was, bijvoorbeeld door ontindividualisering en door 'het fantasme'. Dat is wat Spinoy 
verstaatt onder Van Ostaijens vroegere esthetica van het Schone: 'Het project dat deze poëzie wil 
helpenn realiseren is een project van verzoening tussen geest en materie, het goddelijke en het 
menselijke,, het ideële en het werkelijke'. De typografische experimenten van de avant-garde en 
vann Van Ostaijen zelf waren precies daarop gericht. Vooral in de figuratieve poëzie wordt de 
klooff  gedicht: 'geest en materie' vallen daarin samen. 
Daarnaa volgt het inzicht dat het streven naar die verzoening vergeefs is. Zodat de latere 
opvattingenn van de dichter, en de praktijk van de nagelaten gedichten, volgens Spinoy in het 
tekenn staan van het verhevene. 'Op dezelfde spanning tussen het oprechte streven naar het 
bovenzinnelijkee en het inzicht dat dit streven onherroepelijk tot mislukken gedoemd is berusten 
veell  van de nagelaten gedichten. Het is de onoplosbare spanning die het gevolg is van het 
onvervulbaree verlangen naar het presenteren van het onpresenteerbare. Het gevoel dat uit deze 
spanningg resulteert, is het gevoel van het verhevene'.113 Spinoy ziet Van Ostaijens 'presenteren 
vann het onpresenteerbare*  dan vooral in zijn keuze van 'vormeloze*  onderwerpen. Bovendien 
wordtt in de nagelaten gedichten een aantal van Kants 'verhevenheden* gebruikt, zoals het 
verhevenn nachtelijke landschap onder de sterren en de gemoedstoestand van roerloosheid en 
stilte,, die overigens ook andere critici met het sublieme in verband hebben gebracht. 
Bovendienn noemt Spinoy het feit dat Van Ostaijen de categorieën van tijd en ruimte ontwricht in 
dee latere gedichten. Hij oefent 'destructieve, negatieve operaties' uit tegenover dee natuur en de 
logica,, bijvoorbeeld door 'het suggereren van een op handen zijnde tijdeloosheid en definitieve 
stilstand,, een plotselinge inbreuk van het chaotische en "unheimliche" in de geordende, 
vertrouwdee natuur, de fragmentatie, de ontbinding, de nakende verdwijningen, het vormeloos 
wordenn van landschappen [..]\114 Juist het fragmenteren en het 'ontwrichten*  van tijd en ruimte 
realiseertt Van Ostaijen met behulp van het wit van de pagina. 
Hett typografisch wit kan nog meer betekenen in verband met het verhevene. Hiervoor is 
geïllustreerdd hoe het wit een uitdrukking kon zijn voor de kaalslag die er in Bezette Stad nodig 
wass om tot een nieuwe uitdrukking te komen. Het verhevene bestaat bij de gratie van de 
verwoestingg van het schone; van deze verwoesting en chaos, en van de lege abstractie die dan 
overblijft,, kan het wit van de pagina het symbool zijn. 



3.. Atelier: 3 gedichten 
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DeDe Feesten van Angst en Pijn 

Doorr de kleureninkt en het handschrift die Van Ostaijen gebruikte, is De Feesten van Angst en 
PijnPijn in de eerste plaats een gedicht waarvan het beeld opvalt. En dat beeld is niet statisch, maar 
voortdurendd in beweging. 
Doorr de schuin geschreven of vetgedrukte woorden en de intervallen daartussen ontstaat een 
dynamischee indruk. Het gaat vaak over 'vallen', en dit wordt keer op keer gevisualiseerd door 
hett wit van de pagina: op de tweede pagina van 'De moordenaars' staat 'vallen' alleen midden 
opp de regel, zodat de lezer het woord echt in valt. In 'De marsj van de hete zomer' gebeurt 
hetzelfdee door het woord 'vallen' schuin omlaag op de chaotische pagina te zetten. Verderop in 
hetzelfdee gedicht wordt uitgebeeld hoe de woorden vallen en richtingloos zijn: 

VtxtL^ VtxtL^ 

kU kU Ju. Ju. 

(?ü(?ü aoAcie lieert*. 
ZH\ZH\ V * o~t *Li \ \ 

Inn 'In memoriam Herman van den Reeck' staat ook 'vallen' weer alleen op een regel,115 en 
hetzelfdee gebeurt in 'Land Rust', de tweede van de 'twee landelike gedichten voor Heinrich 
Campendonck'.. Ook het 'zinken' staat alleen op de regel: 

Ö-^WW RILT fut u, ZÓKL^ 

p p 

Uitt dit citaat blijkt dat stilte, vallen en het 'wonder' samenhangen. Het streven van de dichter in 
DeDe Feesten van Angst en Pijn heeft mystieke aspecten. 'Het instromen van het wonder', noemde 
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Vann Ostaijen de ervaring waar hij naar zocht. Hij geloofde in de mogelijkheid om met de poëzie 
eenn 'vizioenaire synthese' te bereiken. In De Feesten komen de zoektocht naar het mystieke 
'ontworden'' en het zoeken naar de poëtische vorm samen. Zowel voor mystiek als voor kunst 
geldtt dat er een hoge mate van objectivering moet zijn; de 'ik' moet zichzelf verliezen. Net als de 
mysticii  moet de dichter zichzelf achterlaten om het doel te bereiken.116 Dat doel wordt in het 
bovenstaandee citaat even bereikt, het moment van zelfverlies, van het 'vanzelfsprekend wonder', 
vindtt plaats. Het moment blijkt gepaard te gaan met het 'geluidloos worden van geluiden'. 
Ikk constateerde al dat het mystieke streven bij Van Ostaijen samengaat met een literair streven, 
enn ook De Feesten kan zowel poëticaal als mystiek gelezen worden. De dichter moet een leegte 
enn een stilte bereiken waarna iets nieuws kan aanvangen: 'Ik wil bloot zijn en beginnen'. Onder 
dezee woorden staat een lap wit, dus het 'beginnen' is vooralsnog een zwijgen. Bovendien blijkt 
hett lyrisch ik vervreemd van zijn eigen stem: 

kUnUkUnU iitckty i/n 

Dee afstand tussen de stem en de ik wordt hier uiteraard vergroot, uitgedrukt en benadrukt door 
hett interval. De stiltes die vallen vormen een ander aspect van de mystieke ervaring in De 
FeestenFeesten van Angst en Pijn. De stilte wordt soms expliciet genoemd, 'schommelend liedje/ 
schommell  de stilte', en slangen slingeren bijvoorbeeld door de stilte. Maar ook waar de tekst niet 
directt spreekt van een stilte kunnen we het typografisch wit soms als zodanig interpreteren. 
Opp de tweede pagina van 'Prière Impromptue 1', bijvoorbeeld, noemt de dichter zich een 'stille 
bidder',, 'vóór de stomme zee en het gehuil van dingen die geluidloos zijn'. Deze zinnen worden 
gevolgdd door een groot stuk wit dat het 'geluidloze huilen' uitbeeldt. Ook in 'Maskers' is er een 
'geluidlozee bevruchting', maar tussen die twee woorden staat op de regel een groot 
stukk wit, later gevolgd door een regel waarin hetzelfde gebeurt: 'zonder geluid was 
hunn geboorte'. Dit zijn de 'intervallen' waarvan Van Ostaijen zei dat ze de ruggengraat van het 
verss vormden.11 

Behalvee echte stilte is er het 'stil gestamel' waar Van Ostaijen het in De Feesten van Angst en 
PijnPijn over heeft, en de opdracht die de dichter zichzelf geeft luidt: 'de gewoonste woorden zult gij 
herhalen'.. De dichter zoekt naar woorden en kan slechts stamelend beginnen poëzie te schrijven. 
Ditt gestamel wordt ook dikwijl s door het typografisch wit uitgedrukt. Aan het begin van de 
'Barbaarsee dans', bijvoorbeeld, waar verspreid over een groot vlak wit een paar woorden staan: 
'Holoho',, 'tatata' en 'Bam'. Dit doet denken aan het 'lallen' dat Van Ostaijen voorstond om het 
sprekenn opnieuw te kunnen beginnen na zijn 'failliet'. 
Datt omzichtige nieuwe begin is nog omhuld met veel wit. De 'onbewuste schreden' 'van witte 
wittee voeten' worden voorzichtig gezet, op de laatste pagina van 'Prière Impromptue 1'. Het 
'wit'' van deze voeten staat niet alleen in De Feesten van Angst en Pijn. Er wordt vaker 
gerefereerdd aan de kleur wit, die geassocieerd kan worden met de verlangde zuiverheid en 
kaalheid.. In 'Prière Impromptue 1' is het de sneeuw die in het huis van het lyrisch ik dwarrelt: 
'Mij nn huis staat in de vlakte en zonder schut/ het is koud in mijn huis/ de wind blaast het licht 
vann de lamp dood/ en de sneeuw dwarrelt een nog kouder lied/ in mijn huis/ vlakte in de vlakte'. 
Eerder,, in 'Maskers', ging het ook over de sneeuw, versterkt door het woord te laten volgen door 
eenn interval: 

mCt mCt 
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BtjP BtjP 
C4. . 

Inn de rest van het gedicht zien we dode, witte kindertjes die in een zerk van wit worden gelegd, 
geraamtenn die knikken in de maneschijn, witte voeten in de sneeuw of 'het waanzinwitte dak'. 
Hett lijk t of de keuze voor de woorden van dit gedicht grotendeels bepaald wordt door de kleur 
vann de beschreven objecten. Neef ging in haar dissertatie in op de betekenis van de kleur wit in 
DeDe Feesten. Zoals het wit van de pagina spreken en zwijgen tegelijk is, zo kan de kleur wit bij 
Vann Ostaijen ook voor zwart staan, stelt zij. Doorgaans symboliseert wit leven en onschuld, bij 
Vann Ostaijen kan het eveneens wijzen op dood en erotiek.118 

Eenn witte en zuivere, maar ook dodelijk gevaarlijke mystieke ervaring wordt hier tegenover een 
'burleskee moord' en 'rode maskers' gezet. Er zijn allerlei omstandigheden die aan mystiek doen 
denkenn - het geluidloze, het wit, de naaktheid van Jezus, de witte dans van de kinderen, de maan. 
Hett licht wordt vaak en duidelijk in het typografisch wit uitgedrukt en versterkt. In De Feesten 
vanvan Angst en Pijn is dat meestal een mystiek, goddelijk soort licht. In de 'Prière Impromptue 2' 
bijvoorbeeld:: 'Het licht van God //omhult mij /nog niet'. Het licht omhult God zelf 
duidelijkk wel, in de vorm van het wit van de pagina. De dichter zal, zo zegt Van Ostaijen, door 
eenn afgrond moeten gaan om het licht te bereiken; licht wordt groot en in kapitalen weergegeven. 
Ietss dergelijks zien we bijvoorbeeld ook in het typografisch vrij kalme 'In memoriam Herman 
vann den Reeck', waar het 'Onblusbare licht' plotseling zeer groot staat afgedrukt. Andere 
voorbeeldenn zijn de 'Prière Impromptue 3', waar het 'Licht van God' weer wordt versterkt door 
hett wit, en 'Angst een dans' waar het woord 'licht' gevolgd wordt door een halve pagina wit. 
Overigenss zijn dit thema's die al een enkele keer in Van Ostaijens eerste twee bundels naar voren 
kwamen.. Het witte, het lichte, schaduwen en de stilte speelden bijvoorbeeld een rol in het 
'Avondlied'' uit de bundel Het Sienjaal. Daarin werden eveneens dergelijke 'witte' woorden 
regelmatigg gevolgd door een witregel. 
Behalvee licht is er in De Feesten van Angst en Pijn lucht en leegte en kaalheid: Gods licht is 
alleenn van de hoogvlakte te zien. Niet toevallig is de pagina waarop staat 'Wat/ ik wil ademen/ ik 
will  een vis zijn', afgezien van die woorden, verder leeg. Hadermann wijst ook op het wit van 
dezee pagina: 'de stijgende diagonaal waarmee het zich aan de zwaartekracht onttrekt vertolkt de 
hevigheidd van de uitroep, waarop alleen de stilte volgt' (1997: 134). Deze woorden kunnen nog 
wordenn aangevuld met de opmerking dat het wit de lucht en ruimte moet leveren waar de dichter 
naarr snakt. 
Inn De Feesten van Angst en Pijn wordt het licht vaak tegenover schaduw gezet, of op een andere 
manierr met iets duisterders gecontrasteerd. In de 'Marsj van de hete zomer' bijvoorbeeld staat de 
'wittee vlam' tegenover de 'rode brand'. Het zijn allemaal uitdrukkingen van de tegenstellingen 
diee Van Ostaijen bepalen; tegenstellingen die een plaats krijgen in het gedicht. Vandaar dat hij 
hett in 'Fatalisties liedje' heeft over zijn 'schommelend liedje'; het gedicht schommelt inderdaad 
tussenn licht en schaduw, erotiek en zuiverheid, eb en vloed, leven en dood, ik en gij.119 

Dezee contrasten worden uitgelicht, verscherpt en soms juist verenigd door het gebruik van 
typografischh wit in het handschrift van De Feesten van Angst en Pijn. Enerzijds kan de verlangde 
zuiverheidd en het licht in het ritme en het wit uitgedrukt worden. Bijvoorbeeld op de vierde 
paginaa van 'de marsj', waar er een moment rust is in de oase. De rust wordt verbeeld door een 
herhalenn van de eerste letters met wit ertussen; alsof de rust in de taal inbreekt. Bovendien staat 
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hett naar beneden gerichte van de woorden 'frisheid, parels, dauw', in contrast met de pagina's 
daarvoorr waar de zinnen en woorden steeds naar boven reikten. Hier neemt iets afin plaats van 
toe,, en het vuur wordt geblust. 

fuJ^ fuJ^ 
1 ^ ^ 

^^ * * * * t 

Dee tegenpool van deze zuivere rustmomenten is het jachtige hijgende ritme van de rest van 'De 
marsjj  van de hete zomer', waarin een ambivalente, dreigende én begeerde vorm van seksualiteit 
aann de orde komt. De wiegende vrouwenheupen, de botsende buiken en hijgende fallus, 
'oorzaaklooss schokkend', worden gevisualiseerd in het ritme van het gedicht. De typografie is 
hierr volstrekt chaotisch en een uitdrukking van het feest der zinnen uit de tekst van het gedicht. 
Dee sensuele dans van borsten en buiken wordt door de letters zelf op de pagina uitgevoerd. In De 
FeestenFeesten van Angst en Pijn speelt zich een gevecht tussen zuiverheid en onzuiverheid af: de 
dichterr wordt, in zijn eigen woorden, 'gekaatst tussen Kristus en Dionyzos'; een rotte regen van 
vleess staat tegenover het metafysische Zijn. Steeds wordt het zinnelijke, sensuele en 
gewelddadigee tegenover het zuivere en de rust gezet. Reynebeau wees erop dat de gewenste unio 
mysticamystica alleen bereikt kan worden door het seksuele en gewelddadige dat ook een rol speelt in 
DeDe Feesten van Angst en Pijn: 'Maar Van Ostaijen hield zichzelf voor dat de extremen elkaar 
rakenn en dat de weg naar het boven-zinnelijke, de "hoogvlakte", de eenwording met God, liep 
langss het zich verliezen in een doorgedreven zinnelijkheid. Dat zijn de dansen, de erotiek en de 

11 90 

roess van De Feesten'. 
Dee dichter kan geen afscheid nemen van de uiterlijkheid om de ware zuiverheid te bereiken, en 
inn De Feesten van Angst en Pijn verzucht hij dan ook: 'Nog vlucht ik van de eenheid naar de 
tweeheid'.. Van Ostaijens dilemma ging over het evenwicht tussen innerlijkheid en uiterlijkheid, 
waartussenn hij een 'contrapuntele verhouding'121 wilde. Dat probleem krijgt in het wit zijn 
uitdrukking.. Steeds bleek er in de witte plekken een moment te zijn waar de tegenstellingen naast 
elkaarr konden bestaan. Net als in de poëzie van Leopold heeft bij Van Ostaijen het typografisch 
witt de functie van een grensgebied, waarin twee dingen tegelijk waar kunnen zijn of elkaar juist 
kunnenn opheffen. De zou dit een zevende, poëticale functie willen noemen. De poëticale functie 
vann het wit is dan te zien op de plaatsen waar Van Ostaijen het wit rond zijn woorden gebruikt 
omm uit te drukken wat hij nastreeft in zijn poëzie: stilte, zelfverlies, zuivering en het samenvallen 
vann tegenstellingen. 
Zoo zijn we de meeste van de 'theoretische functies' uit de vorige paragraaf daadwerkelijk 
tegengekomenn bij het bestuderen van De Feesten van Angst en Pijn. Met name waren er veel 
voorbeeldenn van de tweede functie: het samenvallen van vorm en inhoud. De destructie van de 
grammaticaa vond eveneens plaats met behulp van het typografisch wit (de vierde functie). Ook 
hett ritme, het mystieke en het poëticale streven konden worden uitgedrukt door het wit van het 

11 99 

gedichtt (respectievelijk de vijfde, zesde en zevende functie). Minder belangrijk leken hier de 
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'simultaneïteit'' en het contact leggen met de buitenwereld: functies die in de typografie van 
BezetteBezette Stad juist van groot belang zijn. 
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BezetteBezette Stad 

Hoewell  Van Ostaijen al in Berlijn woonde toen hij Bezette Stad schreef, speelt het gedicht geheel 
inn Antwerpen. Het volgt chronologisch de bezetting en de bevrijding van die stad tijdens de 
Eerstee Wereldoorlog. Dat betekent niet dat er ergens wordt verteld: het 'verhaal' van het gedicht 
iss opgebouwd uit fragmenten, liedtekstjes, uithangborden, soldatengeschreeuw, en af en toe het 
commentaarr van een 'ik'. Deze jongeman ervaart een oorlogsperiode en tegelijk een veranderend 
wereldbeeld. . 
Vann de gespannen en verwachtingsvolle situatie vóór 1914, die Buelens omschrijft als het bij 
jongerenn heersende gevoel van 'er moet nu iets gebeuren of ik ontplof,123 tot de scherven 
waaruitt de wereld daarna bestond, was Van Ostaijen een getuige.1 4 Deze wereld die in stukken 
uiteenn was gevallen, leverde ook poëzie op die in stukken uiteenviel. Bezette Stad is daar bij 
uitstekk een voorbeeld van. Het is de vraag of je dit een gedicht of een bundel moet noemen. De 
tekstt bestaat uit 147 ongenummerde pagina's, onderverdeeld in 'afdelingen' die soms door een 
houtsnedee voorafgegaan worden.125 

Dee typografie in Bezette Stad oogt in de eerste plaats iconisch. Ten eerste beeldt het boek - met 
zijnn chaotische bladspiegel, schots en scheve woorden, uit elkaar gevallen regels en zinnen - het 
gevoell  uit dat er in beschreven wordt: destructie. Destructie van een stad door de bezetting, 
destructiee van de oude katholieke waarden, destructie van de taal als communicatiemiddel. 
Daarnaastt is het gedicht iconisch op woordniveau. In de eerste afdeling, de 'Opdracht aan 
Mijnheerr Zoënzo' is er bijvoorbeeld het wit tussen deze twee woorden: staan paf. 
Hett paf staan, sprakeloos zijn, wordt uitgebeeld in het typografisch wit. De beweging van 
'flakkerendd land en de laaiende brand' wordt uitgebeeld, of die van de wapperende vlaggetjes 
vann de bezetter op de gemeentehuizen. Ook zien we in de typografie het dansen van de vreemde 
Duitsee woorden op de plakborden in de stad, van de schommelende bootjes in Holle Haven en 
vann het klimmen van de acrobaten in de Music-Hall. 
Zoo bekeken is het wonderlijk dat de discussie over Bezette Stad zich zo toespitste op een paar 
figuratievee voorbeelden, terwijl het wit in het hele gedicht sterk iconisch gebruikt wordt, zoals 
hierr in 'Bedreigde Stad': 

Dee STad STaat STil 

zoo is de stad door gesneden werden de koorden 

Inn 'Holle Haven' werden de hijskranen uitgebeeld in het wit, in 'Bordel' een rij soldaten, en het 
woordd 'ge knikt' is visueel geworden in 'Lege Bioskoop', net als een pagina verder een 
gebrokenn trolley. In dit gedicht zijn vooral woorden uitgebeeld die iets in de geest van 
gebrokenheidd of verlatenheid betekenen. Zo staat in 'Bordel' het woord 'uitgemergeld' met 
spatiess tussen iedere letter. In 'Music Hall' gaat het om het woord 'Losgelaten', in 'Huis Stad Ek' 
omm een gebroken hart. In 'Dodezondag' staat een heel bijzonder geval van figuratieve poëzie. De 
tramss worden nagetekend met woorden, maar ook de metafoor uit de tekst: trams als 
koorddanserss op de gespannen nerven van de 'ik', is in hetzelfde beeld geïncorporeerd: 
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enkel l 

Uoraa Uansen de trems 

mm ïjn gespan nen ner ven 

Veell  woorden blijken te kunnen worden uitgebeeld door de vorm, maar een aantal categorieën 
komtt vaker terug dan andere. Hiervoor noemde ik al bewegingen, van vlammen of van 
vlaggetjess bijvoorbeeld. Meer specifiek is er de beweging van het vallen, die niet bij 
uitzonderingg maar vrijwel altijd wordt uitgebeeld door de letters en woorden te laten vallen in het 
wit,, zoals we hiervoor ook zagen in De Feesten van Angst en Pijn. In de afdeling 'Bedreigde 
stad'' vallen de obussen, in 'Holle haven' de huizen en 'de volheid', in 'Dodezondag' de 
paternosterkralen,, in 'Rouwstad' de duisternis en verderop het leven zelf, in 'Asta Nielsen' haar 
handenn en in 'De aftocht' de rozen. 
Geluidenn zijn op allerlei manieren vormgegeven in het typografisch wit: een hol geluid verbeeldt 
Vann Ostaijen als volgt in 'Holle Haven': 'Het H geluid', en vlak 
daarna:: 'e chó'. Ook de ruimte zelf kan worden gevisualiseerd in het gedicht. In 'Bedreigde 
Stad'' bijvoorbeeld beschrijft Van Ostaijen hoe hij en zijn broer op het balkon staan te kijken naar 
dee Duitse legers. Het land waarover zij uitkijken, wordt uitgebeeld in een lap wit. Een ander 
ruimtelijkk voorbeeld uit hetzelfde gedicht wordt genoemd bij Bogman (1991: 69): het verslagen 
Belgischee leger en het zegevierende Duitse leger zijn gescheiden door het wit als een 
niemandsland.1266 Af en toe volgt op het woord 'ruimte' een stuk typografisch wit. 
Ookk een overgang in de tijd kan visueel zijn. Bijvoorbeeld het begin van een nieuwe dag in 
'Bedreigdee stad'. Na een groot stuk wit, breekt grauw en grijs de dag aan. Door de vervagende 
typografiee van de woorden is de overgang net zo geleidelijk als een feitelijke 
ochtendschemering: : 

 grijs dag 

Inn Bezette Stad speelt het typografisch wit een cruciale rol in de poging om tijd en ruimte te laten 
samenvallen.. Bijvoorbeeld door de lineaire, temporele taal te vervangen door vlakken ruimtelijk 
witt van de pagina. In 'Bedreigde stad' uit Bezette Stad, staat een voorbeeld waar het gedicht in 
plaatss van temporeel expliciet ruimtelijk wordt: 
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staatt de tijd staat hij gend de tijd staat de ruimte 

Stil l 

tot t 

het t 

knalt t 

Ietss vergelijkbaars gebeurt in 'Huis stad Ik', waar de tijd wordt geteld in een ademloze lege 
ruimte,, die weer wordt uitgebeeld door het wit van de pagina. Behalve de voorbeelden waar tijd 
expliciett aan ruimte wordt gelijkgesteld, is er de overkoepelende simultaneïteit die voortkomt uit 
dede ritmische typografie van Ostaijen. Zo wijst Bogman erop dat Van Ostaijen de lineaire 
leeswijzee opheft in Bezette Stad: 'In eerste instantie laat deze typografie zich lineair lezen. Maar 
eigenlijkk alleen in de eerste instantie. Eenmaal de woorden van de opdracht waargenomen 
hebbend,, kan de lezer alle kanten uit. [..] Wat Van Ostaijen typografisch doet hanteert hij ook in 
syntactischh opzicht als principe'.127 De typografie van Bezette Stad beeldt het ritme uit: het ritme 
vann de stad, van dreunende soldatenlaarzen, maar ook het ritme van een nieuwe, ruimtelijke 
manierr van lezen. 
Vann Ostaijen noemde Bezette Stad zelf een 'partituur'. De ritmes van de typografie refereren hier 
vaakk aan de muziek, waar een romantisch wijsje bijvoorbeeld wordt vertolkt door een 
romantischh lettertype. Maar de muziek klinkt nog het duidelijkst in de witte plekken. Een term 
alss 'contrapunt' krijgt meteen het effect van een contrapunt door een witte plek die eraan 
voorafgaat.. Of het hoogteverschil in de klanken van het liedje 'Frère Jacques' dat door een witte 
pauzee wordt aangegeven. Overigens is het hier wel omgekeerd: waar de toonhoogte in het liedje 
zakt,, gaat de typografie juist omhoog: 

FREREE JACQUES 
FREREFRERE JACQUES 

frèrefrère Jacques 

lève-toi i 

tines s 

sonnee les ma 

less marines 

sonne e 



Dee witte plekken kunnen dus iets uitbeelden, maar soms beelden ze alleen maar de lege ruimte 
zelff  uit. Dat is de leegte van de stad onder bezetting bijvoorbeeld: een nihilistische, holle leegte. 
Tegelijkk is er in het gedicht een streven naar leegte: leegte die de dichter moet scheppen om tot 
hett woord te kunnen komen. Vandaar de regels aan het begin van het gedicht: 'Pozitief is zich 
overtuigen// van leegte'. Vanuit de volledige kaalslag kan er misschien een nieuwe schoonheid 
wordenn gevonden, 'zuiver, ongeweten'. Dit roept de woorden in herinnering waarmee Van 
Ostaijenn al in De Feesten van Angst en Pijn zijn Bezette Stad aankondigde in termen van 
'debacle'' en 'faljiet': 'ik wil bloot zijn/en beginnen'. 
Ookk de taal zelf moet vernietigd worden om op een nieuwe manier te kunnen spreken. Aan het 
eindee van het gedicht gaat het over het verlangen naar het 'kapotten' van alle begrippen, naar het 
nihil,, naar de 'vernietiging van God godsdienst metafysiek kerken kunst 
bordelenn geest'. Alleen vanuit de vernietiging en het niets is er een nieuwe oorsprong 
mogelijk:: 'geef mij iets dodend God want ik wil leven'. 
Uitt dergelijke regels blijkt dat het Van Ostaijen niet zozeer gaat om een taalfilosofisch 
wantrouwenn tegen de mogelijkheden van de taal, maar eerder om een ideologisch bezwaar tegen 
dee begrippen die, zoals Buelens het noemt, 'rot en ideologisch uitgehold' waren. De mens is 
'gegijzeld'' door zijn eigen begrippenarsenaal (Buelens 2001: 129). 
Alleenn uit de leegte zal het nieuwe, oorspronkelijke spreken kunnen voortkomen. Het streven 
naarr een zuiverder taal blijkt ook in Bezette Stad uit het loslaten van de grammatica: losse 
woordenn zijn gescheiden door typografisch wit, in plaats van verbonden door 
verbindingswoorden.. Op vrijwel iedere bladzijde van het gedicht zijn voorbeelden te vinden van 
wittee plekken die de plaats innemen van woordjes als 'en', of 'de' of 'als'. Iedere grammaticale 
hiërarchiee is losgelaten. Er is geen onderscheid meer tussen hoofd- en bijzin, of tussen twee 
delenn van een vergelijking. 
Bogmann wijst erop dat Van Ostaijen de nadruk op ruimte rond de individuele woorden 
bovendienn had gezien bij de dichters rond Der Sturm. Herwarth Walden bijvoorbeeld 
verkondigde:: 'Wanneer het afzonderlijke woord er zo staat, dat het direct te begrijpen is, dan 
hoeftt men gewoon niet te veel woorden te maken. Men mag dat zelfs niet, omdat men anders het 
woordd insluit, onzichtbaar maakt'.128 Het wit rond het woord is een manier om het 
tegenovergesteldee te bereiken: het enkele woord zo zichtbaar mogelijk te maken. 
Dezee bevrijde woorden roepen uiteraard ook Marinetti's voorschriften op. Van Ostaijens doel 
lijk tt echter metafysischer dan dat van de futuristen. Ging het hun om het vinden van een 
communicatievormm die recht zou doen aan de sensaties die de moderne wereld voortbracht, Van 
Ostaijenss streven met de witte leegte rond zijn woorden was ook mystiek van aard. 
Dachtt de dichter in De Feesten van Angst en Pijn nog dat de extase bereikt kon worden door het 
tegenoverr elkaar zetten van contrapuntale begrippen, nu blijkt de extase alleen via de leegte en 
dee stilte te bereiken te zijn. Het gaat, zo blijkt uit de laatste pagina's van Bezette Stad, om 
'Oorsprongg zijn/ zonder woorden'. Van daaruit ontstaat het stotteren en stamelen waar in Bezette 
StadStad een begin mee wordt gemaakt. Wanneer de dichter het heeft over de mogelijkheid van een 
'van-zelf-sprekendee schoonheid', openbaart zich hier tevens 'het eenvoudig stotteren van een 
menss naar liefde' en over 'wondewoorden'. Dit voorzichtige spreken wordt gevisualiseerd door 
hett typografisch wit, bijvoorbeeld in de 'Holle Haven': 'stamelen een zaam heid 

gebed'.. Daarboven staat ook nog, schuin in het wit, het woord 'geluidloos'. 
Dee stilte blijkt, net als de leegte, een voorwaarde voor dit nieuwe spreken, en wordt - soms 
expliciet,, soms impliciet - aangegeven met het wit van de pagina. Bijvoorbeeld in 'Sous les 
Pontss de Paris' uit Bezette Stad, een typografisch kalm gedicht waardoor de afwijking des te 
significanterr wordt. In het gedicht wordt Jezus zelf aangesproken, die een music-hall binnengaat. 
Opp het einde van de eerste pagina staat dat de muziek zweeg toen 'Gij' binnentrad, de volgende 
paginaa begint inderdaad met een witte interval, waarna de woorden 'haar trage wals' inzetten. 
Ookk in de afdeling 'Rouwstad' staat tweemaal, omcirkeld en apart in het wit, 'geruisloos' en 
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'geruislozer',, wanneer er een mistige avond in de stad wordt beschreven. Van Ostaijen verbindt 
hierr overigens ook de mist met de stilte wanneer hij zegt: 'het oor hoort - het geruisloze - dat/ 
hett oog Ziet'. 
Dee leegte wordt in Bezette Stad vrijwel altijd gevisualiseerd door het typografisch wit. Op de 
eerstee pagina van de afdeling 'Holle Haven' worden de 'lege waters' en 'holle haven' versterkt 
doorr witte ruimtes. Verderop in die afdeling staan 'leeg' en 'verlaten' ook geïsoleerd in het wit. 
Hetzelfdee gebeurt in 'Lege Bioskoop': 'triestigheid verlaten' staat alleen in het wit, net als het 
woordd 'Bar' - want de bar is verlaten. En in 'Stad Stilleven' wordt de verlatenheid van de stad 
ookk door het wit uitgedrukt: 

verlaten n 

ligtt stad stad 

verlaten n 

Hett duidelijkste voorbeeld is natuurlijk 'Bar': 'De bar is leeg', staat er boven aan de pagina, en 
helemaall  onderaan staan nog slechts de worden: 'en vol mensen'. 
Inn de opdracht stond al: 'alles is leeg', een leegte die daar wordt geassocieerd, uiteraard na een 
wittee pauze, met 'hol zee wrak'. De suggestie van een schipbreuk kan er op wijzen 
datt het ook hier gaat om meer dan alleen de leegte van een stad in oorlogstijd. Woorden als 'zee', 
'zeeman',, 'schipbreuk' en 'wrak' worden ook op een poëticaal niveau ingezet. Zoals Mallarmé 
schrijvenn vergeleek met varen, en het witte zeil en het witte schuim op de golven met het witte 
papier,, zo lijk t de zee voor Van Ostaijen een leegte te beduiden die de dichter met zijn pen moet 
bevaren.1299 Spinoy attendeert op de rol van de zee bij Van Ostaijen, die we kunnen zien als het 
symbooll  voor het uitgestrekte en het eeuwige. Het is het vormeloze element bij uitstek en kan 
daardoorr positieve en negatieve reacties opleveren: enerzijds een bevrijding uit de knellende tijd-
ruimtebegrenzingen,, anderzijds ont-binding, de dood. De watersymboliek was voor Van Ostaijen 
interessantt vanwege die ambivalentie. De zeeman staat, in de woorden van Spinoy, vaak voor 
'dee mens die de vaste grond onder de voeten verlaten heeft - de "niet-platvoerse" mens, die 
gekweldd door zijn metafysisch verlangen naar het "andere" en tegen alle gezond verstand in de 
gevaarlijkee en/of tot mislukken gedoemde reis naar het bovenzinnelijke aanvat en daardoor -
doorr tegen zijn natuurlijke interesse in te gaan - de doelmatig-ondoelmatige "geste" van het 
verhevenee volbrengt en getuigenis weet af te leggen van dat onbereikbare'.130 

Nett als in 'Un Coup de Dés' van Mallarmé loopt dat nogal eens uit op een schipbreuk: de dichter 
faalt.. Ook in de latere gedichten van Van Ostaijen speelt deze symboliek een rol, en vindt menig 
zeemann de dood. Het toegeven aan ons metafysische en poëticale verlangen naar de leegte van 
dee zee gaat blijkbaar gepaard met het risico om schipbreuk te lopen. 

Dee iconische functies van het typografisch wit blijken dus vaak een poëticale bijbetekenis te 
hebbenn en over het dichten zelf te gaan. Hetzelfde geldt voor de witte marges van het gedicht. In 
paragraaff  2 kwam al aan de orde dat die marges in het avant-gardistische gedicht doorbroken 
worden.. De scheiding van de buitenwereld, de wereld buiten het boek, bestaat niet meer. Dat zal 
ookk zeker de reden zijn dat Van Ostaijen ervoor koos geen paginanummers in de bundel op te 
nemen:: ook die 'institutionaliseren' het boek, ze staan wel op de pagina maar horen er niet bij. 
Watt Bezette Stad wil zijn, is een kunstwerk waar alles bij hoort. 
Hett doorbreken van de marges gebeurt het duidelijkst in de afdeling 'Holle Haven' waar het 
woordd 'Lapland' van de pagina loopt (wellicht ook om iconisch de geografische afstand ervan 
uitt te drukken. Lapland valt zelf haast van de kaart van de wereld). In de afdeling 'Asta Nielsen' 
pastee het woord 'tip' niet meer op de pagina, en verder valt het woord 'NIHIL ' gedeeltelijk buiten 
dede rand van de pagina. 



Omgekeerdd kwam het wit van de 'buitenwereld' het gedicht binnen rond geïmporteerde 
fragmenten.. Bezette Stad staat vol met dit soort 'citaten' die door middel van de typografie en het 
typografischh wit als zodanig worden gemarkeerd: 

and d 

ArAr * 
OO <£ 

ww W H I S K Y ^ 

Samenvattendd kun je zeggen dat in Bezette Stad de typografie vooral de taak heeft om de chaos 
tee weerspiegelen die het in de stad zelf is (de tweede, iconische functie). Tegelijk wordt er een 
poëticaall  streven mee uitgedrukt (de zevende functie). Bezette Stad kan dus gelezen worden als 
dee 'oorlogsroman' die Van Doesburg erin ontwaarde, maar heeft ook een poëticaal niveau. De 
destructievee citaten zijn haast altijd verbonden aan uitspraken over het gedicht en het dichten 
zelf.. Door de stukgeslagen typografie roept Van Ostaijen de leegte en de kaalheid op die nodig is 
voorr hem om opnieuw te kunnen spreken. In de vernietiging zal het misschien mogelijk zijn de 
poëtischee verlangens te vervullen: 'een leksikon' te vinden. De dichter geeft zichzelf de opdracht 
'lal',, en hij streeft naar 'dionyziese vreugd om eerste dingen'. Daarmee lijken zijn latere 
gedichtenn te worden aangekondigd, die immers vaak gaan om een naïef geluk te midden van de 
'eerstee dingen'. 
Ookk de meeste van de functies die in de theorie van Van Ostaijen van belang waren, komen 
terugg in Bezette Stad. Zo besprak ik een voorbeeld van de simultaneïteit: het ruimte worden van 
tijd,, die ik voorlopig de eerste functie noemde. Ook worden vorm en inhoud van de woorden 
dichterr bij elkaar gebracht door de vormgeving van Bezette stad: de tweede functie. Het wit 
draagtt tevens bij aan het doorbreken van de traditionele grenzen van het kunstwerk (de derde 
functie)) waar de witte marge rond het gedicht niet langer wordt gerespecteerd, en waar kant-en-
klaree teksten uit de wereld - advertenties, liedteksten - het gedicht binnen worden gehaald. 
Daarmeee wordt ook afstand genomen van het traditionele idee van auteurschap en 
oorspronkelijkheid. . 
Bovendienn zagen we hoe de syntaxis en grammatica vrijwel in het hele gedicht waren losgelaten: 
dee zinnen waren uit hun verband gehaald en onderbroken door witte plekken (de vierde functie). 
Tevenss stelden we vast hoe ritme en muziek door het wit en door de lettertypes gesuggereerd 
kondenn worden (de vijfde functie). 



DeDe oude man 
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Inn de latere gedichten worden veel vormprincipes gehanteerd die al in Bezette Stad voorkwamen: 
eenn citaat 'omringen met wit', dialogen aangeven met typografisch wit ertussen, hiërarchische 
metaforenn vermijden, et cetera. Tegelijk zijn er veel verschillen ten opzichte van vroeger. De 
lateree gedichten zijn veel rustiger van typografie: zo wordt er maar één lettertype in gebruikt, 
afgezienn van zo nu en dan een in kapitalen of cursief geschreven woord of regel. Het 
typografischh wit wint hierdoor aan belang - het wit dat de regels fragmenteert, of het wit dat 
ontbreektt door lang uitstekende zinnen, valt meer op. 
Vann Ostaijens allerlaatste gedicht, 'De oude man', heeft zo'n rustige typografie. Toch is ook hier 
hett wit betekenisvol. 

Eenn oud man in de straat 
zijnn klein verhaal aan de oude vrouw 
hett is niets het klinkt als een ijl treurspel 
zijnn stem is wit 
zijj  gelijkt een mes dat zo lang werd aangewet 
tott het staal dun werd 
Gelijkk een voorwerp buiten hem hangt deze stem 
bovenn de lange zwarte jas 
Dee oude magere man in zijn zwarte jas 
gelijktt een zwarte plant 
Ziett gij dit snokt de angst door uw mond 
hett eerste smaken van een narkose 

Inn de eerste regel vult het versregelwit een woord aan dat ontbreekt: vertelt. Een oude man vertelt 
zijnn klein verhaal aan de oude vrouw. Door het ontbreken van het woord vertelt, krijgt het 
verhaall  dezelfde grammaticale status als de vertellende man: het wordt ook subject. Bovendien 
zorgtt die ellips ervoor dat het verhaal kleiner wordt dan het al was. 
Dee sfeer van aflopen en minder worden, is zo meteen gegeven. Het verhaal blijkt eveneens 
'niets'' en lijk t op een 'ijl treurspel'. Ook de stem van de oude man is kleurloos, 'wit': misschien 
bijnaa niet meer te horen. Dat 'witte' van zijn stem wordt uitgebeeld, of in ieder geval 
geïllustreerd,, door het versregelwit dat erop volgt. 
Hett witte van de stem wordt in de volgende regels nader gespecificeerd als een dun geworden 
mes.. Ook de 'dunheid' van de stem wordt versterkt door een extra korte regel, waardoor er meer 
versregelwitt is. 
Naa de korte regel 'tot het staal dun werd', lijk t de regel die daarop volgt nog iets verder uit te 
stekenn dan hij al deed. Daarmee wordt die tevens illustratief voor de inhoud ervan: 'Gelijk een 
voorwerpp buiten hem hangt deze stem'. Door de lengte van de regel hangt de stem ook 
daadwerkelijkk een beetje 'buiten', buiten de rechtermarge van het gedicht, en inderdaad 'boven' 
dee lange zwarte jas in de volgende regel. 
Dee suggestie van doodsheid die op allerlei manieren rond de man in zijn zwarte jas hangt, wordt 
explicieterr naar het einde van het gedicht, waar de man op een 'zwarte plant' lijkt . Ook dat roept 
dee sfeer van de dood op. Ten slotte blijkt dit alles te zijn waargenomen door iemand bij wie de 
angstt toeslaat en die een narcose proeft. 
Geenn enkele regel in dit gedicht sluit Van Ostaijen af met een punt, en het einde ook niet. De 
overgangg van het gedicht naar het 'niets' daarachter verloopt dus vloeiend. Ook de afwisseling 
tussenn korte en lange regels wekt die indruk: de grens tussen wat in het gedicht is, en dat wat 
daarbuitenn is, wordt in de lange regels steeds opgezocht, waarna de regels weer 'terugwijken' en 
korterr worden. Op die manier wekt de dichter de suggestie dat de oude man al bijna in het 



domeinn van het niets is. Vandaar misschien het angstaanjagende van zijn aanblik, van zijn 
stemm en van zijn verhaal dat 'ijl*  is. 



4.. Het typografisch wit 
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Tijd Tijd 
Literatuurr is, net als muziek, temporeel. Een verhaal of een gedicht wordt van begin tot eind 
gelezenn en impliceert tijdsverloop. Van Ostaijen probeert die tijd soms te rekken of tot stilstand 
tee brengen, onder andere met hulp van de typografische indeling van zijn gedichten. 
Bijvoorbeeldd in een van de eerste zinnen van de afdeling 'Holle Haven' uit Bezette Stad: 'altijd 

dezelfdee tijd'. Ook in 'Dodezondag' wordt het saaie en langdurende van de 
zondagg uitgebeeld door het woord 'paternostert' schuin in het wit te laten afdalen; een pagina 
verderr staat 'minuten' alleen in het wit, als om de traagheid van de tijd te versterken. In 'Bar' 
staann 'lange lege uren*  ook apart en schuin in het wit. En verveling blijkt eveneens uit een van de 
nagelatenn gedichten, 'Derde Groteske' (n: 173), over de 'nutteloze kamp' van het leven: 

immer r 
immer r 
immer r 

Doorr het inlassen van wit wordt de traagheid en zinloze herhaling van het leven verbeeld, vooral 
aann het einde: 

enzovoort t 
enz. . 

Inn 'Belgiese Zondag' (il: 179) wordt het wachten van de vrouwen op de 'deemstering' en op hun 
kaartspelendee rokende mannen ook uitgebeeld door het inspringwit: 

Vrouwenn wachten op 
deemstering g 

Watt Van Ostaijen in zijn theorie voorstond, het ruimte worden van tijd, bracht hij dus ook in de 
praktijkk in de vorm van zijn gedichten. In 'De Moordenaars' (FA) bijvoorbeeld: 

telttelt twit ^L-K^ J''  . , , . , - .ét*. 

Eenn van de manieren om de door de avant-garde verlangde simultaneïteit, ruimtelijkheid en 
dynamiekk te bereiken is het gebruik van de typografie. Dit geschiedde in de eerste plaats in 
figuratievee gedichten die hun betekenis onmiddellijker presenteren dan het klassieke gedicht. 



ImmaginazioneImmaginazione senzafili 

Vann Ostaijen legde de nadruk op de vrije vorm van associatie die de plaats moest innemen van 
'ouderwetse'' beelden en metaforen. Het veelvuldig gebruik van het beeld is slechts ornamenteel, 
meentt hij, en daarom is er in het 'organisch expressionisme' dat Van Ostaijen voorstaat de 
neigingg het beeld geheel uit te schakelen. Wie een metafoor gebruikt, brengt vanzelf een 
ongewenstee hiërarchie aan in zijn tekst: tenor en vehikel staan niet op hetzelfde niveau.133 

Afgezienn van het verbod op hiërarchieën in de tekstt heeft de nadruk op vrije associatie te maken 
mett nog een eis: dat het gedicht organisch tot stand moet komen. Het gedicht 'kristalliseert uit 
zichzelff  voort', net als het beeldende kunstwerk. Schilder en dichter associëren van vorm naar 
vormm en van woord tot woord, zo zegt Van Ostaijen in zijn 'Proeve van parallellen tussen 
modernee beeldende kunst en moderne dichtkunst'. Het gebruik van het beeld wordt daar 
nogmaalss afgewezen: 'Het herhaaldelike gebruik van het beeld verdeelt het gedicht in twee 
vlakken,, deze van het vergelekene en deze van het vergelijkende. Het stoort door de existens van 
dezee twee klassen, die ongeveer noodzakelik tweeërlei waarden worden, de ritmies-organische 
samenhang'.1344 Metaforen dienden vermeden te worden. 'In plaats van het beeld stellen wij de 
associatie',, zo stelt Van Ostaijen in het stuk 'Modernistiese dichters'. 
Daarmeee worden alle gedeelten van het gedicht in hetzelfde vlak gehouden. In De Feesten van 
AngstAngst en Pijn staan nog vrij veel 'klassieke' vergelijkingen, maar in Bezette Stad probeert de 
dichterr de vrije associatie consequenter toe te passen en het beeld helemaal te vermijden: 
'Associatiess worden gebruikt om tot het versterken van het ritme bij te dragen, - zie b.v. La 
proseprose du Transsibérien van Cendrars, - zodanig vervangen associaties alle 
stemmingomschrijvingg doordat zij de dinamies-lyriese vertaling van deze stemming zijn'.135 

Associatiee draagt dus tot het ritme bij, zoals Van Ostaijen zegt, maar het omgekeerde is ook het 
geval:: het ritme geeft ruimte aan de associatie. 
Hetzelfdee kan gezegd worden van de typografie. De witte plekken in het avant-gardistische 
gedichtt geven de lezer aan waar de associatieve sprongen in de tekst gemaakt zijn. Aan het begin 
vann Bezette Stad zien we bijvoorbeeld de woorden 'mik mee miché'. De witte plekken 
tussenn deze woorden geven aan waar de associatieve sprong van de dichter is gemaakt van het 
Vlaamsee mik ('dat wij 't verdommen nog een mik te doen'), naar het Franse mee (kerel) en van 
daaruitt naar miché, wat Frans is voor mik, een groot rond brood, maar ook voor pooier. 
Inn de rust van de witte plek werkt de verbeelding van dichter en lezer, om uit te komen bij het 
volgendee woord. Bogman wijst hier ook op in verband met het typografisch wit, juist daardoor 
ontstaann betekenismogelijkheden: 'Op zich spreekt elk woord en elke zin voor zich, open is de 
hoeveelheidd betekenissen en combinatiemogelijkheden die, in het wit van de pagina, tussen de 
afzonderlijkee woorden en zinnen liggen'.13 

Marinettii  noemt dit expliciet als functie van de witte plekken in zijn gedichten: 'een korte of 
langee witte plek wijst de lezer op de korte of lange pauzes en klanken van de intuïtie'.137 

Datt geldt voor Van Ostaijens Bezette Stad, en ook voor De Feesten van Angst en Pijn. En, 
hoewell  de witte vlakken minder groot zijn dan in de bundels daarvoor, het wit kan ook in de 
NagelatenNagelaten Gedichten een associatieruimte zijn. Het is via de witte plekken dat het gedicht wordt 
voortgestuwdd naar een volgend woord, een volgende klank en een volgend beeld. Borgers wees 
daaropp in verband met een 'Gedicht' (n: 183), dat als volgt begint: 

Duizendd duizelkussen tuimelen 
omarmenn sluit knelgespand 

Dee citeer Borgers nu uitgebreid, omdat hij hier ook vertelt hoeveel nadruk Van Ostaijen legde op 
hett typografisch wit: 'Van de verschillende typografische uitdrukkingsmiddelen die in Bezette 
StadStad voorkwamen, wordt echter [in de Nagelaten Gedichten, YvD] alleen nog gebruik gemaakt 



vann spaties tussen bepaalde woorden of woordgroepen en aan het beginn van versregels, die 
hierdoorr meer of minder ver inspringen. Deze functionele toepassing van de spatie bleef ook in 
velee van zijn volgende gedichten een rol spelen. Peeters wist zich te herinneren dat hij hiermee 
dee lengte van de pauzes wilde aanduiden, en bij het afdrukken van zijn gedichten in Het 
OverzichtOverzicht (en ook later in Der Sturm en De Driehoek) zeer veel belang hechtte aan het correct 
overnemenn van de door hem aangegeven hoeveelheid wit tussen of vóór de woorden. Het is 
echterr duidelijk dat hij hiermee behalve de duur ook de spanning der "intervallen" wilde 
aangeven,, waarover hij in 1922 zijn Open brief aan Jos. Leonard had geschreven: "juist de 
intervallenn zijn het gewichtigste element". Door de spatie in de tweede regel van Gedicht, 
'omarmenn sluit knelgespand' wordt niet alleen de ook wel door een komma aangegeven 
pauzee zichtbaar gemaakt, maar tevens ruimte gelaten voor de associatieve overgang van 
beslotenheidd ("omarmen sluit") naar ingeslotenheid ("knelgespand") en ten slotte wordt zelfs het 
woordd "sluit" nog visueel gesteund door het daarop volgend afsluitend wit'.138 

Inn een recensie wijst Van Ostaijen zelf eveneens op deze 'spanning' die voortkomt uit het 
functioneell  gebruik van het typografisch wit: 'Wanneer moderne dichters als Soupault, Aragon, 
Cocteauu het typografïes verband onderbreken, hetzij door aan de regel te gaan, hetzij door het wit 
binnenn een lijn, meer dan naar gewoonte, te plaatsen dan is dit onderbreken ver verwijderd van 
hett vers-librisme van Verhaeren met de onderbreking na het rijm. De spanning tussen de twee 
gedeelten,, gescheiden door het wit, is maatstaf van het scheiden. Deze spanning is assonans of 
dissonans,, als assonans is zij versterken of verdoven van het voorafgaande'.1 Gezien de nadruk 
diee er bij Van Ostaijen ligt op de witte plekken als ruimte voor de verbeelding en de 
lezersassociatie,, denk ik dat we dit een aparte functie van het wit moeten noemen. Dat is dan de 
achtstee functie. 

PolyfoniePolyfonie en citaat 

Iederee hiërarchische verhouding moest van de avant-gardist Van Ostaijen uit het domein van de 
kunstt verdwijnen. Er is geen vooropgesteld idee meer over wat er wel en niet in het gedicht 
gebruiktt mag worden. We hebben gezien dat zelfs het gebruik van metaforen al een ongewenste 
hiërarchiee zou bewerkstelligen. 
Zoo stelde Van Ostaijen ook dat er geen onderscheid meer mocht zijn tussen wat wel en niet 
'materiaal'' voor kunst was, zoals hij wellicht in Berlijn van de dadaïsten had geleerd. De dadaïst 
Schwitterss bijvoorbeeld legde de nadruk op het toeval. Wat hij tijdens zijn dagelijkse 
wandelingenn tegenkwam, diende als materiaal. Van Ostaijen stelde dat ook in het kubisme alles 
moestt worden toegelaten als materiaal.140 

Dee hiërarchieloosheid uit zich tevens in het verdwijnen van de ikfiguur uit het gedicht (punt 11 
uitt Marinetti's manifest uit 1912). In plaats van een sturend, centraal subject, is er een veelheid 
aann stemmen van anderen: een polyfonie waarin geen enkele stem overheerst en dus geen enkele 
stemm het hoogste woord voert en de waarheid vertegenwoordigt. 
Daarvann is Bezette Stad een goed voorbeeld. Allerlei stemmen staan daar door en naast elkaar: 
moeders,, soldaten, hoeren en vorsten. Ook citaten uit films, kranten, populaire straatliedjes of 
marsliederenn worden gebruikt. Reclames en uithangborden zijn in de originele typografie 
opgenomenn in het gedicht. Het is deze 'democratie' die voor Van Ostaijen het belangrijkste 
kenmerkk was van de nieuwe kunst. In 'Ekspressionisme in Vlaanderen' legt hij uit dat er een 
'klasseverschil'' is tussen de oude en de nieuwe kunstrichtingen: het impressionisme is bourgeois, 
terwijll  de nieuwe kunst van een 'breder socialisme' getuigt, door de dubbele vrijheid van subject 
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enn object. 
Omm te beginnen met de stemmen: dialogen worden niet aangegeven door aanhalingstekens, maar 
alleenn door het wit van de pagina. Eerste en tweede stem worden zo duidelijk van elkaar 
onderscheiden,, bijvoorbeeld in deze dialoog uit 'BordeF: 
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Dee patronne zegt 

jeje regrette monsieur 

aa la guerre comme a la guerre 

VROEGER?? - ja vroeger! 

maarr nu 

c'estc'est si difficile monsieur 

enn de heer met de hooghoed zegt 

Vouss perdrez votre bonne clientèle 

Ookk in 'Goed nieuws' wordt een tegenstem, gescheiden door wit, rechts en apart op de pagina 
gezet.. Hij levert commentaar: 'dat is zeer juist', voegt hij bijvoorbeeld toe. Een laatste voorbeeld 
vann meerstemmigheid is het 'Huldedicht aan Singer' in de Nagelaten Gedichten, waarin stem en 
tegenstemmenn gescheiden zijn door wit. 
Citatenn worden evenmin aangegeven door aanhalingstekens of dubbele punten, maar alleen door 
hett wit van de pagina dat ze omringt. Bijvoorbeeld de zinnetjes tussendoor in een buitenlandse 
taal,, ook die staan apart in het wit, zoals in 'Holle Haven': '(Il  faut exclure les bochesf. Hier is 
hett de typografie die aangeeft dat er iemand anders aan het woord is of iemand wordt geciteerd: 
hett cursief waarin het citaat staat én het wit dat het omringt. Zo is het wit dus hulpmiddel voor de 
lezerr bij het onderscheiden van de fragmenten in de tekst. In Bezette Stad bijvoorbeeld, in 
'Bedreigdee stad', worden de uitroepen van de dagbladventers geciteerd, in plaats van een 
dubbelee punt of aanhalingstekens staat er een flink stuk wit: 'de dagbladventers 

fortenn zullen houen'. 
Hett wit neemt ook de plaats in van aanhalingstekens rond het citaat van een slachtoffer die zijn 
moordenaarr toespreekt in 'De moordenaars' in De Feesten van Angst en Pijn: 

iTïotstiTïotst Je H^t Cct/tK. 

Hett typografisch wit als vervanging van aanhalingstekens, en als ruimte waaruit meerdere 
stemmenn kunnen klinken, lijk t me zo specifiek dat het nuttig is er een aparte functie aan toe te 
kennen:: de negende functie van het typografisch wit bij Van Ostaijen. 

MuziekMuziek en ritme 

Voorr Van Ostaijen was het ritme, de klank en de 'toon' van het gedicht minstens zo belangrijk 
alss de talige inhoud, en hij gebruikte vaak termen uit de muziek. In een bespreking uit 1924 van 
eenn aantal Hollandse dichters stelt Van Ostaijen dat de zware, al te verfraaide poëzie van de 
Hollanderss bij hem associaties oproept met de laagste noten van de piano: ze blijven in het 
'linkerklaviergebied*.142 2 

Dee 'akoestische typografie' komt veel voorbij Van Ostaijen. Door lettertypes benadrukt hij 
klankk en ritme, maar ook door inlassen van witte vlakken. Het duidelijkste voorbeeld vinden we 
opp de eerste pagina van 'Music Hall' uit Bezette Stad, met het beroemde 'Boem Paukeslag'. Na 



hett lawaai van die pagina's wordt het 'roffelgeruis', de spanning van het acrobatennummer 
opgeroepenn door witte plekken. 
Ookk de eenvoud die Van Ostaijen met zijn poëzie nastreefde, werd bereikt door het ritme. Het 
kinderlied,, het volkswijsje; daarop baseerde Van Ostaijen zijn poëzie die totstandkomt door 
klank-- en ritmeassociaties. Neem dit versje uit 1925: 

BERCEUSEE PRESQUE NÈGRE 

Dee sjimpansee doet niet mee 
Waaromm doet de sjimpansee niet mee 

Dee sjimpansee 
is s 

ziekk van de zee 
Err gaat zoveel water in de zee 
Meentt de sjimpansee 

Ditt associatieve gedicht heeft veel weg van een kinderliedje, net als bijvoorbeeld 'Mare groet 's 
morgenss de dingen*. Het typografisch wit rond de 'Berceuse' is in de eerste plaats veel wit: het is 
eenn heel kort versje dat haast verloren gaat in de pagina, mede door het ontbreken van 
interpunctie.. Ook een afsluitende punt ontbreekt. De inhoud van het gedicht wordt ingegeven 
doorr de klank: sjimpansee roept 'zee' op en de z van zee allitereert met 'ziek'. De ee uit zee roept 
weerr 'meent' op.14 

Hett antwoord op de vraag 'waarom doet de sjimpansee niet mee', staat tegen de rechtermarge 
vann het gedicht aangedrukt. Zo lijk t het alsof het inderdaad, als een antwoord, door iemand 
anderss gegeven wordt. Bovendien is het gedichtje typografisch zo opgebouwd dat het perfect 
gespiegeldd is rond het woordje 'is'. Zelfs het aantal letters van 'de sjimpansee' en 'ziek van de 
zee**  is gelijk: twaalf letters aan iedere zijde van 'is'. En ook op het gebied van de klank is er 
spiegelingg rond het woordje 'is*  te zien, zij het kruislings. Bijvoorbeeld in de laatste en de eerste 
regel:: 'meent' spiegelt kruislings met het woordje 'mee' uit de eerste regel. 
Hoee associatief en onbewust het betekenisloze versje ook tot stand is gekomen, enig 
constructiewerkk moet er wel aan zijn verricht. Het vers dat steeds zélf de volgende klank aan lijk t 
tee reiken, is in ieder geval gecombineerd met een bewust uitgetelde 'ritmische typografie'. 
Buelenss vindt niet dat dit een betekenisloos klankgedicht is, en hij noemt een mogelijke 
interpretatiee die ontstaat als we een verband leggen met Van Ostaijens biografie. De dichter zou 
hett volle leven in deze periode niet meer aandurven: het open perspectief dat hij als jongeling 
nogg had, is nu gesloten. Een interpretatie die duidelijk maakt 'dat ook dit op het eerste gezicht 
watt onnozele kindergedicht een haast existentiële lading heeft' [2001: 223]. 

HetHet verhevene en de leegte 

Hiervoorr besprak ik de schipbreuk die in Bezette Stad werd geleden, en de poëticale functie 
daarvan.. Zoals Spinoy uiteenzette, is het typografisch wit in gedichten over schipbreuk vrijwel 
altijdd symbool voor het onbenoembare, 'onpresenteerbare' waar de schipper, de dichter, aan ten 
onderr gaat. Het gedicht zelf kan dan een bootje zijn (je zou in de zojuist geciteerde 'Berceuse' 
ookk de vorm van een boot kunnen ontwaren) en omringd door een onbenoembare leegte en 
chaos,, uitgedrukt door het wit van de pagina. 
Inn het nagelaten gedicht 'Geologie'! krijgt het wit bijvoorbeeld die functie. Als de zeeman een 
loodd laat zinken is hij daarmee net als de dichter die probeert in contact te komen met het 
onbewustee en onpresenteerbare. De zeeman wordt vergeleken met een dier dat maar jaagt en 
jaagtt en uiteindelijk 'alleen het herhalen van het gedane doen' vindt. Door de woord- en 



klankassociatiee klinkt het gedicht alsof het voortmummelt en langzaam net zo leeg en vormeloos 
wordtt als de zee zelf. Juist die vormeloosheid is de manier om het onpresenteerbare te 
presenteren.. Dit 'prevelende' wordt versterkt door de lange, smalle vorm van het gedicht met de 
bredee rechtermarges, een vorm die ook de neerwaartse beweging van het zinkende lood 
illustreert.. Zo wordt het gedicht zelf een peilend lood dat door de dichter in het Niets wordt 
neergelaten. . 
Hierr krijgt het wit dus de betekenis van het 'onpresenteerbare' oftewel het verhevene, wat 
hiervoorr de zesde functie van het wit bij Van Ostaijen werd genoemd. Overigens is het 
typografischh wit van dit gedicht ook nog op andere niveaus functioneel. Aangezien het gedicht 
begintt met de woorden 'diepe zeeën', terwijl het laatste woord voor het eindewit luidt: 'een 
groterr leegheid', ligt het gedicht zelf als een eiland te midden van de chaos en de leegte 
eromheen.. Bovendien wordt het idee van een eiland in het niets versterkt doordat het woord 
'eiland'' tot twee keer toe geïsoleerd staat door inspringwit. 
Hett eindewit heeft vaker de functie om in de gedichten een suggestie van leegte op te roepen of 
tee versterken. Dat hoeft niet negatief te zijn, soms is het een vorm van ruimte, stilte, rust of 
zuiverheid.. Een voorbeeld is het gedicht 'De Profundis',145 dat eindigt op de regel 'schokt de 
stiltee en het verstarren', waarna het geheel werkelijk verstart in het eindewit. 
Enn in het gedicht 'Aan Cendrars' wordt de roep van een man die de dichter Cendrars aanroept 
versterktt en langgerekt in het wit. De roepende man loopt in een straat, en de ruimte tussen de 
huizenn wordt uitgebeeld door het typografisch wit: 

AANN CENDRARS 

Mann loopt straat 
luidee stem tussen huizen 
hijj  roept 

klinktt klinker klaar 
Blaisee Blaise BLAIS-

se e 

gijj  zijt het 
Cendrars s 

Hett langgerekte van de derde roep wordt gesuggereerd door 'se' op de volgende regel verder te 
latenn gaan. De ontmoeting die dan plaatsvindt, wordt uitgebeeld door 'gij zijt het' in het midden 
vann de regel te plaatsen. 'Blaise' met de witte plekken eromheen doet ook aan die andere Blaise 
denken:: Pascal, de denker die de mens in zijn 'oneindige ruimte' heeft beschouwd. 
Overigenss worden in dit gedicht de 'overbodige' grammaticale delen zoals 'een' en 'in de' 
eveneenss vervangen door typografisch wit. In plaats van 'een man loopt in de straat' zijn er 
stukkenn wit ingelast.146 

Hett typografisch wit is tevens een vorm van leegte in de gedichten die steeds korter worden. Van 
Ostaijenss latere versjes lijken haast op die van Gorter in hun bijna-verdwijnen in een zee van wit. 
Zoalss dit 'Gedicht': 

Iss het Lichtmis licht mist 
opp het dorp keer om de kom 

Naa de kaalslag die Bezette Stad was, zou er een vruchtbare leegte kunnen zijn ontstaan waaruit 
dee latere gedichten voortkomen. De leegte en de stilte kunnen in deze gedichten veel sterker 
wordenn geassocieerd met zuiverheid en rust en 'het absolute', bijvoorbeeld in 'Gedicht':147 
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Hett is een verre weg 
naarr de passieloze berg 

vann het blote schouwen 
Logos s 
Tao o 

Dee woorden 'Logos' en 'Tao' volgen op het inspringwit. Iets vergelijkbaars zien we in het 
mystiekee gedicht 'Landschap'148 over een verlangen naar helderheid en klaarte en een vijver die 
dragerr is van 'het veelvoudig éne licht'. Dit woord 'licht' staat, net als Logos en Tao hiervoor, 
gescheidenn van de rest van de tekst, en wordt zo sterk benadrukt. 
Inn het ijle, het verre, het witte, het stille en het lege kunnen momenten van mystieke extase 
bereiktt worden. Dat geldt ook voor de kleur wit. Net als in De Feesten van Angst en Pijn speelt 
diee kleur in de Nagelaten Gedichten een belangrijke rol. In 'Avond winter straten'149 is de straat 
witt en blind, de kleur van de sneeuw wordt verscherpt door de lichten van een auto, en de regel 
'bankenn in sneeuw' staat apart, zodat de banken daadwerkelijk in de sneeuw lijken te staan. 
Behalvee sneeuw kan ook de zee dit stadium van blankheid vertegenwoordigen. In 'Avond strand 
orgel'1500 wordt de zee steeds ijler door het toenemen van het inspringwit: 

meee de zee 
steedss iets witter 

zoalss ijler steeds en blanker 
drijftt een klank er 

bovenuitt en bovenop 
wittee broze 

meeuw w 

Dee meeuw die uit de ijl e blankheid voortkomt, verdwijnt daar meteen weer in. Ook in andere 
nagelatenn gedichten komen vogels voor die overal boven uitstijgen, zodat de associatie met een 
romantischh dichtersbeeld gemaakt kan worden. 
Behalvee het uitstijgen boven de zee is hier de onderwaterwereld opnieuw een beeld voor een 
onbereikbaarr metafysisch en poëticaal doel. Het leven onder water symboliseert in Van Ostaijens 
lateree gedichten het onbewuste waar hij mee in contact moest komen, een onbewuste dat echter 
zoo leeg en ijl is dat het, zoals Reynaert opmerkt, 'in zijn toenemende leegheid evolueerde tot niet 
veell  meer dan het onbewustzijn, het niet-zijn, kortom het Niets, waarvan men weet dat het in zijn 
meestt absolute vorm voor mystiek geaarden nauwelijks van het Al te onderscheiden is'.151 

Zoo wordt in 'Valavond'152 een mystiek onderwater-beeld opgeroepen en versterkt door het wit. 
Inn het verder typografisch regelmatige gedicht springen slechts een paar regels in. Ze bevestigen 
dee stilte en rust: Tans/ zijn vissen visstil', bijvoorbeeld, en 'lieve rust/ lieve rust'. In dit gedicht 
blijkenn zowel de vissen als de rest van de natuur in een vanzelfsprekende harmonie te zijn met 
God:: 'draagt iris mythos/ schijnbaar ongeweten'. Het gedicht eindigt met een eenzame os en een 
latee libel, die langzaam lijken op te lossen in het eindewit: 

langss de landweg 
gaatt een os eenzaam 
langg zijn weg 

hijj  speelt mondharmonika 

Latee libel beproeft opaal te zijn 
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Libel l 
dee bomen zijn 

osserug g 

Omgekeerdd komt het voor dat Van Ostaijen met de regels van zijn gedichten waarin contact 
wordtt gezocht met 'het hogere', juist het wit 'wegschrijft'. Deze regels zijn dan langer dan die in 
dede rest van het gedicht, en reiken op die manier uit naar iets 'hogers'. In 'Gnomedans' luidt de 
langstee regel: 'Groot is het land waar God is. Wij hebben de sterren die het dichtst bij God zijn'. 
Hetzelfdee geldt voor 'Facture Baroque',153 een mystiek gedicht over de zee en de lucht en het 
verlangenn van de mensen. Ik citeer de eerste helft: 

Soms s 
-- wanneer de boten van hun zinnen sloegen 
aann de immer deinende rotswand 
vann een reuk die openstaat 
opp wonderlike dieren 

enn planten die 
koortsdoorschoten n 
tussenn de blauwheid van de zee en de blauwheid van de lucht 
slechtss zijn een vergelijken -

somss slaat het verlangen der mensen zo hoog uit 
datt zij takelen de nederige boot 
enn ter zee gaan 
inn de zeilen speelt de wind een waan 

eenn oude waan 
] ] 

Spinoyy brengt dit gedicht in verband met de poëzie van Gezelle, vooral omdat het gaat over het 
'infini '' dat alleen via een 'psychedelische roes' te bereiken zou zijn. Ook bij Gezelle wordt er 
gestreefdd naar een uitschakeling van het nuchtere verstand en het stimuleren van de zintuigen.154 

Watt Spinoy hier niet vermeldt, is dat ook de vorm van het gedicht naar Gezelle verwijst. Het 
inspringenn van twee maal vier regels, het ver uitsteken van een betekenisvolle, naar het 
transcendentee reikende regel, het herhalen van het woord 'waan': het zijn allemaal technieken 
diee we bij Gezelle al tegenkwamen (zie paragraaf 1.2). 
Hett gedicht van Van Ostaijen eindigt met de regels: 'Soms dringt de drang de droom tot een 
gestalte// en wordt het lichaam droom'. Als we het gedicht bestuderen met speciale aandacht voor 
dede vorm en niet alleen de inhoud, komen we tot een aanvulling op de interpretatie die Spinoy van 
dezee regels gaf.155 Ik denk dat zowel 'gestalte' als 'lichaam' hier verwijst naar het gedicht zelf. 
Watt Van Ostaijen aan het slot van zijn gedicht zou kunnen zeggen, is dat het transcendente 
verlangenn ervoor zorgt dat de droom een tastbare vorm krijgt (gestalte) in het gedicht, en dat 
omgekeerdd de vorm van het gedicht (lichaam) wordt opgeladen door die droom. Het is dan in de 
wederzijdsee bezieling van de transcendente drang enerzijds en de tastbare vorm anderzijds dat 
eenn synthese ontstaat die voert naar iets hogers. 
Ditt was niet de enige keer dat Van Ostaijen een ver in het wit uitlopende regel gebruikte om 
gestaltee te geven aan een transcendent verlangen. De mystieke lading van 'De Profundis'(n: 212) 
blijk tt al uit de titel, die verwijst naar de aanroeping uit de katholieke mis voor de doden: de 
profundisprofundis clamavi, vanuit de diepten roep ik u aan. Dit gedicht, eenentwintig regels en 
regelmatigg van vorm, heeft één regel die veel langer is dan de rest en duidelijk uitsteekt: 'Om de 
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geraniënn die aan de vensters onzer hoeven God roepen'.156 Op die manier is het gedicht zelf 'de 
diepte'' en beeldt de lange regel de naar boven reikende stemmen uit. 

LangeLange en korte regels 

Dee beeldende functie van extra lange regels hoeft niet altijd mystiek te zijn. In 'Loreley' 
bijvoorbeeldd staat ook een regel die veel langer is dan de rest van het gedicht, en die luidt: 'dat 
eenzaamm is een bedden van uw eenzaamheid': de regel zelf beeldt deze eenzaamheid haast uit 
zoalss hij uitsteekt in het wit van de pagina. Met dee lengte van de versregels kan ook de beweging 
wordenn uitgedrukt die zich in het gedicht afspeelt. In 'Gedicht'157 bijvoorbeeld illustreert de 
langee regel de beweging van de ogen van de ik: 

Legg uw hoofd zo in mijn arm 
datt van uw voorhoofd naar uw mond mijn blik schuive 
overr de kam van uw neus 
Legg uw hoofd zo 
ikk leg op uw mond mijn hand 

weess rust 

Buelenss liet zien dat het oog een belangrijk motief is bij Van Ostaijen: 'hét cruciale element 
omdatt het zowel doorgeefluik als grens is en in dat opzicht dus ook zowel de bron van alle 
verlangenn als van de uiteindelijke frustratie: het oog is dan misschien wel the gateway to the 
soul,soul, uiteindelijk raak je nooit vérder dan het netvlies van een ander mens'. In het 'Gedicht' 
hiervoorr zou de lengte van de regel eveneens op de blik als 'grens' kunnen wijzen. 
Omgekeerdd kunnen ook opvallend korte versregels betekenisvol zijn; iconisch bijvoorbeeld of 
omm het ritme aan te geven. In de 'Onbeduidende Polka',159 dat als volgt eindigt, doet het wit die 
beidee dingen tegelijk: 

kleinee Colombine mijn stappen zijn nog kleiner 
nogg kleiner 

dan n 
ji j j 

Dezee 'uitstervende' vorm vertonen meer van de Nagelaten Gedichten. In plaats van de extase of 
dee volledige ontgoocheling wordt er een weldadige staat van rust bereikt of bijna bereikt. Neem 
hett gedicht 'Land Mei'.160 Het zijn de regen, de seringen en de meikever die de 'ik' de verlangde 
rustt brengen en de beweging steeds verder doen afnemen: 

mijj  in rust 
geringee beweging 

kringetje e 
kring g 

Meikeverr legt zich 
verree zoeven 

rust t 
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Samenvatting g 

Zess functies bleek het typografisch wit na de eerste theoretische paragraaf te kunnen hebben. Dat 
wass mijn conclusie op basis van Van Ostaijens eigen verhandelingen en de beschouwingen over 
zijnn werk. Bij het lezen van de poëzie zelf kwamen we de meeste daarvan inderdaad tegen, in 
meerr of mindere mate. 
Hett bleek dat verschillende mogelijkheden van het wit een rol speelden in verschillende periodes 
vann Van Ostaijens dichterschap. Zo waren in de dadaïstische tijd van Bezette stad de eerste 
functiee (het bewerkstelligen van simultaneïteit) en de derde functie (het opheffen van de grenzen 
mett de buitenwereld) van groot belang. De klassieke witte marge met een paginanummer 
ontbreekt,, en soms loopt het gedicht 'van de pagina af. Op andere plaatsen is de hele pagina 
juistt volgeschreven zonder ruimte te laten voor een marge. 
Dee tweede functie, 'vorm en inhoud vallen samen', was terug te vinden in De Feesten van Angst 
enen Pijn, Bezette Stad en ook in de Nagelaten Gedichten. Van 'grauw grauwt' in vervagende 
letterss tot een blik die schuift over het gezicht van de geliefde: met behulp van het typografisch 
witt kan Van Ostaijen de vorm van het gedicht laten samenvallen met de inhoud van zijn 
woorden.. Ook de vierde functie, het vernietigen van de syntaxis en het creëren van 'parole in 
liberta',, is terug te zien. De losse woorden konden uitgelicht worden met behulp van het 
typografischh wit: in De Feesten van Angst en Pijn waren daarvan veel voorbeelden te zien. De 
zinn als eenheid wordt gefragmenteerd, door grammaticale ingrepen, maar ook door het over de 
paginaa verspreiden van de delen van de zin die nog wel zijn blijven staan. De vernietiging van de 
oudee wereld, die de avant-garde voorstaat, wordt weerspiegeld door de destructie van de syntaxis 
enn de vaste vorm. In plaats van coherente zinnen bestaat het gedicht uit woorden of 
zinsfragmentenn die door het wit van elkaar gescheiden zijn. 
Dee vijfde functie, die van het ritme, behelst een heel scala aan 'soorten' wit, variërend van 
adempauzess tot iconisch nagebootste jazzconcerten en tot het zangerige van de 'Berceuse'. 
Voorall  in De Feesten van Angst en Pijn werd het wit gebruikt in een poging het mystieke te 
bereikenn (de zesde functie). In het wit kon een stilte of een leegte worden opgeroepen die nodig 
wass voor de 'ekstaze' die de dichter nastreeft: het 'Oorsprong zijn/ zonder woorden'. 
Inn de veel 'rustiger' vormgegeven Nagelaten Gedichten kon de typografie eveneens bijdragen 
aann een metafysisch streven. Lange, in het wit reikende regels bleken vaak te gaan over het 
contactt met iets onbereikbaars en 'hogers'. In die gedichten kwamen we ook het soort 
typografischh wit tegen dat deed denken aan het verhevene of sublieme. Verheven zou 
bijvoorbeeldd de manier kunnen zijn waarop Van Ostaijen besluit 'terug [te] grijpen naar het 
elementaire'' om het onpresenteerbare uit te drukken. Juist in de 'vormeloze', betekenisloze 
vormm van zijn kinderliedjes en berceuses zou dat kunnen. 
Mett hulp van de vorm van zijn gedichten zegt Van Ostaijen tegelijk iets over wat hij met zijn 
poëziee wil, over wat het gedicht moet zijn. Ik heb daarom een zevende, 'poëticale' functie 
onderscheiden.. Net als we zagen voor Leopold, heeft deze poëticale functie bij Van Ostaijen een 
overkoepelendee waarde. All e verschillende functies van het typografisch wit kunnen mede een 
poëticalee dimensie krijgen. 
Daarnaastt bleek het zinvol om een achtste functie in te lassen: het wit als associatieruimte. De 
metafoorr heeft bij Van Ostaijen plaatsgemaakt voor vrije associatie: ketens die door het wit 
wordenn verbonden zonder in een al te strak semantisch verband te worden gezet. Zo vormen de 
wittee plekken een associatieruimte, zowel voor lezer als dichter. Het zijn de pauzes waarin de 
verbeeldingg werkt maar de taal zwijgt. 
Hett wit in en rond het gedicht bleek in de poëzie van Van Ostaijen tevens een plaats voor 
meerstemmigheid:: de polyfonie die zijn gedichten kenmerkt is erin te horen. Behalve stemmen 
kunnenn dat liedjes zijn, en andere talen. De nieuwe, omvergeworpen verhouding tussen kunst en 
niet-kunstt betekende dat alles materiaal kon zijn voor het gedicht. De citaten en fragmenten uit 



dede buitenwereld die Van Ostaijen opneemt in sommige gedichten worden omringd door 
typografischh wit Dat maakt aanhalingstekens overbodig en een onnadrukkelijke manier van 
citerenn mogelijk: ik heb dat uiteindelijk de negende functie van het typografisch wit genoemd. 
Dee negen functies van het typografisch wit kunnen door de meest uiteenlopende soorten wit 
vervuldd worden. Een uitstekende regel kan bij Van Ostaijen zowel een uitgestoken hand naar 
Godd zijn als een poging tot destructie van zijn eigen gedicht als zodanig. Bovendien kunnen de 
functiess per periode meer of minder nadruk hebben, of een heel andere invulling krijgen. Zo 
wordtt de 'simultaneïteit', het ruimte worden van tijd, in de Nagelaten Gedichten heel anders 
toegepastt dan in het experimentele Bezette stad. 


