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Hoofdstukk 4. Sublieme momenten - M. Nijhof f 

Inleidin g g 

Naarr aanleiding van de begrafenis van Nijhoff in 1953 schreef Ida Gerhardt het volgende 
gedicht: : 

Gedenkk nu de aarde opengaat 
hett kind, dat leefde in zijn gelaat 
enn dat de lei heeft volgeschreven. 
Godd alleen wist dat het nadien 
dee grote nieuwe brug wou zien. 
Dee engelen gaven vrijgeleide. 

Hijj  is reeds aan de overzijde.162 

Gerhardtt weet hier mooi Nijhoffs grote thema van de drempel of de passage te verwoorden. In 
dee enige witregel die het gedicht rijk is, brengt de dichteres de oversteek naar het dodenrijk 
onder.. Daarmee citeert ze de inhoud van Nijhoffs poëzie, en tevens de vorm ervan: Gerhardt zag 
datt die niet minder belangrijk was dan de inhoud.163 De vorm van het gedicht was voor Nijhoff 
eenn wezenlijk bestanddeel van het creatieve proces. 
All  in zijn jeugdpoëzie experimenteerde Nijhoff met de klank en de vorm van zijn gedichten. In 
dezee poëzie over liefde, verlangen of eenzaamheid zou je Gorter kunnen herkennen en zelfs 
Gezelle.. Daarna begon Nijhoffs eigenlijke dichterschap, dat doorgaans in drie periodes wordt 
ingedeeld.. Van den Akkers indeling in periodes zal ik gebruiken waar het gaat over de 
versexternee opvattingen van Nijhoff, maar voor de poëzie zelf stel ik een andere periodisering 
voor. . 
Dee eerste periode loopt dan van 1914 tot 1918. In die tijd schrijft Nijhoff De wandelaar, en al 
enkelee gedichten die in Vormen terecht zouden komen. Deze vroege gedichten worden 
gekenmerktt door een romantische 'ik' die door tegenstrijdige en onverenigbare verlangens wordt 
verscheurd.. De buitenwereld lonkt maar schrikt ook af. Hetzelfde geldt in sterkere mate voor de 
vrouw.. Net als in de rest van Nijhoffs oeuvre kan de vrouw hier beurtelings de prototypische en 
onschuldigee moeder zijn, of juist een femme fatale. Zij biedt enerzijds warmte en licht, en staat 
anderzijdss voor de duisternis van de nacht en voor erotische zonden.Net zo paradoxaal zijn de 
verlangenss van het lyrisch ik, dat enerzijds snakt naar stilte, zuiverheid en eenzaamheid, en 
anderzijdss naar de roes van erotiek, muziek en gezelschap. Behalve de verscheurdheid tussen 
geestt en vlees, gebruikt Nijhoff in deze tijd andere romantische motieven als de dood, de 
Middeleeuwen,, en personages als de clown, de troubadour, Don Quichote, Pierrot. In enkele 
gedichtenn uit deze periode komen expliciet religieuze vragen aan de orde: Waarom is God zo 
hard?? Of: kan God de zonde vergeven? Ook een Christus-figuur komt zo nu en dan voor in deze 
gedichten,, meestal als een symbool van zuiverheid. Het gedicht 'Herinnering' (1993: 45) dat 
strakss nader geanalyseerd zal worden, heeft gedeeltelijk een dergelijke religieuze thematiek. 
Vlakk na deze periode, tussen 1918 en 1923, heeft Nijhoff vrijwel niets geschreven. Wel 
ontwikkeltt hij zijn opvattingen over poëzie. Net zo min als bij Van Ostaijen liepen Nijhoffs 
ideeënn synchroon met de ontwikkelingen in zijn eigen poëzie. Het is dus zinvol om een aparte 
periodiseringg te hanteren voor het primaire en het secundaire werk. In de volgende paragraaf ga 
ikk in op de ontwikkeling van Nijhoffs poëtica. 
Watt betreft zijn poëzie zelf loopt de tweede periode van 1923 tot 1930. Het dichten gaat Nijhoff 
nogg steeds niet makkelijk af. Met name in de tweede helft van deze periode schreef Nijhoff 
bijzonderr weinig. In deze zeven jaar ontstonden dertig nieuwe gedichten, waarvan slechts de 
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helftt werd gebundeld. Dat komt neer op twee 'geslaagde' gedichten per jaar. Het ziet er dus naar 
uitt dat de moeizaamheid van het dichten bij Nijhoff meer was dan alleen een topos. In deze 
periodee ontstonden poëticale gedichten, met name over de vraag of de dichter een metafysische 
taakk heeft. Zo schreef Nijhoff zijn beroemde 'Lied der dwaze bijen' in 1925. De 
tegenstrijdigheidd die in de eerste periode nog grotendeels een romantisch-erotische lading had, is 
hierr een spanning tussen hemel en aarde geworden: het aardse dichterschap staat tegenover het 
metafysische.. De bundel Vormen is zelfs helemaal opgebouwd rond deze 'fundamentele 
tegenstelling'.1644 De gedichten hebben steeds vaker zichzelf tot onderwerp, zoals 'Het steenen 
kindje'. . 
Hett productiefst was Nijhoff in de derde periode, van 1930-1937.165 De zal straks, in de 
beschouwingg over 'De moeder de vrouw', betogen dat de gerichtheid op het aardse Nijhoff de 
nieuwee stof verleende waar hij altijd zo om verlegen zat. Net zo min als Van den Akker (1985: 
271)) ben ik van mening dat er sprake is van een breuk of wending in Nijhoffs opvattingen in 
dezee tijd. Wel kun je spreken van een verschuiving van aandacht. De onderwerpen zijn aardser 
gewordenn en soms zelfs geëngageerd, maar ook hier is de positie van de dichter vaak het 
onderwerp.. De keuze tussen hemel en aarde is nog steeds aan de orde in Nieuwe gedichten, zoals 
inn 'Het veer','Awater' en 'Het uur u'. Veel van deze gedichten hebben een poëticale lading. 
Vaakk treedt een geheimzinnig soort figuur op, die goddelijke én muzische proporties krijgt, zoals 
'Awater'.1666 Aan het einde van deze periode schrijft Nijhoff de reeks 'Voor dag en dauw', als 
reactiee op het boek In de schaduwen van morgen: een diagnose van het geestelijk lijden van onze 
tijdtijd  van J. Huizinga. Dat is de meest 'aardse' reeks gedichten van Nijhoff, waarin hij werkende 
mensenn beschrijft, met als overkoepelend thema een 'begin'. Net als in 'Het uur u' staat er iets te 
gebeurenn wat nooit gebeurt, of waarvan niet duidelijk is wat het behelst. In deze laatste periode 
schreeff  Nijhoff zijn belangrijkste werk. 

Inn 'het atelier' zal ik drie van Nijhoffs gedichten uit verschillende periodes van zijn dichterschap 
naderr bestuderen, om te zien of de visuele vorm van zijn gedichten een ontwikkeling doormaakt 
diee verband houdt met de hiervoor geschetste periodes. Bovendien wil ik bekijken wat het 
verbandd is tussen de vorm van deze gedichten en de opvattingen over vorm die Nijhoff er op na 
hield.. De dichter liet geen kans onbenut om te benadrukken dat het de vorm is die het gedicht 
maakt.. In recensies en beschouwingen over poëzie én over proza zette hij zijn taaiopvatting 
uiteen,, waarin een grote plaats is ingeruimd voor de 'lichamelijke' kant van het woord: de 
tastbaree vorm. Hij gebruikte het wit van de pagina in de eerste plaats om zijn gedichten gestalte 
tee geven. 
Hett bleef niet bij theorie. Ook in Nijhoffs dichtpraktijk kreeg de vorm van het gedicht veel 
aandacht.. Onder andere uit zijn correspondentie blijkt dat de dichter grote waarde hechtte aan de 
verdelingg van het gedicht over de pagina. Zo wijzen Van den Akker en Dorleijn op de 
samenstellingg van de bundel Vormen: 'Het is aardig om te zien dat Nijhoff bij het samenstellen 
vann het handschrift al rekening heeft gehouden met de typografische verzorging: elk gedicht, 
afgezienn van de langere en heel korte, is op twee bladzijden afgeschreven. Het handschrift bevat 
verderr ook typografische aanwijzingen'. 
Datt Nijhoff bewust aandacht besteedde aan de verdeling van het wit binnen en rondom zijn 
gedichten,, blijkt bijvoorbeeld ook uit het gedicht 'Kleine prélude van Ravel'.168 Bij de publicatie 
vann dit gedicht in De Stem vraagt Nijhoff aan Coster of de laatste en zeventiende strofe van het 
gedichtt op een aparte bladzijde kan worden gedrukt: 'Dan komt de tusschengeschoven 
formuleeringg beter uit, en het laatste couplet wint aan vizie, als het alleen staat'.169 Ook 
protesteerdee Nijhoff bij een drukproef met zijn vertalingen van Hugo Wolf, waarbij twee 
gedichtenn samen op een pagina zouden worden afgedrukt: 'ze moeten dus ieder een eigen ruimte 
hebbenn voor hun verschillende sfeer'.170 



Somss gebruikte Nijhoff het klassieke begrip van 'vorm' als het tegengestelde van 'inhoud': 
binnenn die brede betekenis valt bijvoorbeeld het ritme van het gedicht, het rijm of de regelval. 
Maarr vaak doelde hij met de 'vorm' op iets specifiekere en visuelers. Zoals hij het definieert in 
eenn brief aan Van Eyck uit 1924: 'De zelfstandigheid, de lichamelijke zelfstandigheid, het 
dierbaree lichaamzijn van een gedicht, noem ik zijn vorm'.171 

Hett is eerder de vorm van het gedicht die de dichter stuurt, dan andersom, zo stelt van den 
Akker:: 'van dit gedicht-in-wording gaat een activiteit uit die ingrijpend werkt op de dichter, 
wienss positie en houding wordt omschreven als "passief'.'172 Van den Akker benadrukt dat 
wanneerr Nijhoff zegt dat vorm en inhoud één zijn, het om iets heel anders gaat dan wanneer 
Klooss dat zegt. Voor Kloos is de vorm afhankelijk van de inhoud, voor Nijhoff brengt de vorm 
dede inhoud voort. Hij kent aan de vorm 'een produktief vermogen' toe.173 De vraag is of ook het 
typografischh wit een dergelijk vermogen heeft. 



1.. Stand van zaken 
191 1 

Eenn gedicht bestaat niet alleen uit woorden, het bestaat uit woorden en hun stilte. Misschien zelfs, durf ik te zeggen, 
uitt zo weinig mogelijk woorden en zoveel mogelijk stilte. Een kwestie van spanning dus. 
M.. NUHOFF 

Hett Nijhoff-onderzoek heeft zich voornamelijk toegespitst op de opvattingen van de dichter, 
omdatt hij met zijn expliciete en vernieuwende poëtica veel invloed had op zijn mededichters en 
opp de generaties na hem. 
Eenn van de punten waarover men heeft geschreven, is de vraag of Nijhoff wel of niet als een 
'modernistischee dichter' beschouwd kan worden. Het probleem is dat de dichter in verschillende 
periodess verschillende opvattingen huldigde, én dat hij een romantisch idee over de dichter als 
'Ziener**  koppelde aan een uiterst modern vormbesef. Voor Van Halsema is deze nadruk op de 
vormm juist wat Nijhoff tot een modernistische dichter maakt: 'Dit nieuwe inzicht, aansluitend bij 
dee modernistische visie op een werkelijkheid die wisselt met het perspectief, levert een 
herwaarderingg op van het lichamelijke, de vorm, de materie: de in plaats van "mechanisch" nu 
"dynamisch""  geïnterpreteerde lichamelijkheid staat niet meer tegenover de ziel maar is [..] als het 
waree tot vorm "geobjectiveerde" z i e l .4 Van Halsema zegt terecht dat het modernisme zich in 
Nederlandd vooral in de poëzie heeft gemanifesteerd en zich niet, zoals Fokkema en Ibsch in Het 
modernismemodernisme in de Europese letterkunde (1984) stellen, heeft beperkt tot het proza. Ook 
Goedegebuuree (2001) pleit voor een ruimer modernismebegrip, waarin Leopold en Nijhoff een 
plaatss zouden kunnen krijgen. Voor Sötemann (1985) was Nijhoff eveneens een modernist, zij 
hett dat het volgens hem gaat om een 'Non-spectacular modernism', zoals hij zijn artikel over 
Nijhofff  noemt. In een volgend artikel175 stelt Sötemann dat er niet noodzakelijkerwijs een 
verbandd bestaat tussen de poëtica van een dichter en de poëzie die hij schrijft. Hier maakt hij het 
bruikbaree onderscheid tussen een versexterne (die niet per se met het werk overeen hoeft te 
stemmen),, en versinterne poëtica, die nog onderverdeeld kan worden in 'expliciet intern' en 
'impliciett intern', waarbij de poëtica uit de dichtpraktijk wordt afgeleid. 
Ditt onderscheid is het uitgangspunt van de dissertatie van Van den Akker over Nijhoff, waarin 
hijj  diens poëtica in kaart brengt. Van den Akker stelt dat ieder expliciet poëticaal vers ook een 
implicietee laag heeft. Die schuilt in de manier waarop de poëticale mededeling is vormgegeven. 
Vann den Akker constateert dat er tussen die twee lagen van het vers een spanning bestaat: zo 
wordenn de onmogelijkheden van het vak weergegeven in termen van het vak. Die ziet hij met 
namee in wat hij, naar Rodenko, de 'poëzie van het echec' noemt: 'de wanhoop van de dichter aan 
dede voltooiing van een gedicht dat voor de lezer op een poëtisch volkomen geslaagde wijze wèl 
voltooidd is. De relatie impliciet-expliciet kan dus een paradox opleveren, en soms een 
contradictie'.177 7 

Voorr de drie periodes die Van den Akker in Nijhoffs poëzieopvattingen onderscheidt, baseert hij 
zichh exclusief op de versexterne uitspraken van de dichter. Zag Oversteegen tussen 1925 en 1929 
eenn duidelijke omslag plaatsvinden, zowel in Nijhoffs kritiek als in zijn eigen poëzie,17 Van den 
Akkerr spreekt liever van een 'accentverschuiving'. 
Inn de vroege periode, die loopt van 1919-1924, was Nijhoff criticus bij het Nieuws van de Dag. 
Zijnn recensies kenmerken zich door aandacht voor levensbeschouwelijke kwesties. Hij richt zich 
nogg op de persoonlijkheid van de dichter en diens plaats in de wereld. Hij hanteert 'een poëtica 
mett sterk metafysische aspiraties: poëzie legt verbanden, geeft inzichten die de werkelijkheid als 
zodanigg niet aanbiedt, en functioneert om de existentiële leegte of disharmonie op te heffen'. 
Dee orde en de samenhang kunnen door religie en filosofie niet meer worden aangebracht, alleen 
nogg door de poëzie. Nijhoff distantieert zich echter wel van een ethische poëtica of van het 
metafysischee van Roland Holst: hij blijf t veel dichter bij de grond, voor hem is de metafysische 
dimensiee van het bestaan verborgen in de werkelijkheid. Als hij het heeft over 'boven-aards' 



bedoeltt hij dus niet het Jenseits. Van den Akker benadrukt dat Nijhoffs poëtica in deze periode 
tweeslachtigg was. 
Dee tweede periode in de ontwikkeling van Nijhoffs poëtica loopt van 1924-1927. Dat valt min of 
meerr samen met de tweede periode die ik hiervoor in de poëzie zelf zag. Zoals de gedichten in 
dezee tijd poëticaier werden, zo reflecteerde Nijhoff explicieter op zijn poëzieopvattingen. Hij 
begintt dan ook meer poëzie te recenseren, en legt nog een aantal keren zijn vorm-inhoudbegrip 
uit.. De reacties op die gedichten waren echter aarzelend, zodat Nijhoff zijn poëtica nog scherper 
gaatt formuleren. In deze tijd ontstaat het idee van het gedicht 'als een ding'. Hij formuleert zijn 
stellingenn polemischer en brengt zijn poëtica onder de aandacht van het publiek. Zo dient hij zijn 
beoordelaarss van repliek. Het gedicht is niet dienstbaar aan het leven maar staat daar in principe 
loss van. De dichter streeft naar technische perfectie, het gedicht moet zijn: 'een ding', 'hard', en 
'naakt'. . 
Dee derde en laatste periode die Van den Akker de 'late poëtica' noemt, loopt van 1927 tot 1953. 
Dee dichter pleit in deze periode voor de gerichtheid op het hier en nu en verzet zich tegen een 
literatuuropvattingg die zich uitsluitend in een metafysisch streven van de wereld en haar 
werkelijkheidd afwendt. De metafysische verwijzingen verdwijnen, maar zijn visie kan nog wel 
gekarakteriseerdd worden als een metafysica van de werkelijkheid. 'Hij spreekt zich steeds 
stelligerr uit tegen een poëzie die wereld en werkelijkheid loslaat of ontvlucht en formuleert 
steedss scherper zijn opvatting dat een "hogere orde" zich in de wereld en de werkelijkheid 
manifesteertt en zich alleen daar aan de dichter kan openbaren'.180 

Ditt is al vanaf het begin een aspect van Nijhoffs poëtica, dus van een wending is geen sprake. 
WanneerWanneer men toch spreekt van een 'ommekeer' in zijn opvattingen, heeft dat te maken met de 
prozatekstt De pen op het papier, waarin de dichter zelfde wending wat radicaler voordeed dan 
feitelijkk het geval was. Van den Akker benadrukt dat Nijhoff in die prozatekst alleen nog eens 
opnieuww formuleerde wat hij in zijn poëziekritieken al herhaaldelijk had gezegd. Bovendien 
werdd het echec van het dichterlijk streven naar het Jenseits ook al verwoord in 'Het lied der 
dwazee bijen' uit 1925. 

Voorr deze karakterisering van Nijhoffs opvattingen baseert Van den Akker zich op diens 
versexternee poëtica. Dat doet hij niet zonder voorbehoud. De uitspraken die een dichter doet over 
poëzie,, moeten bestudeerd worden binnen de context waarin ze zijn gedaan. In een stuk dat deel 
uitmaaktt van een polemiek zegt Nijhoff andere dingen dan wanneer hij een dichtbundel 
recenseertt of wanneer hij een brief aan een vriend schrijft. Bovendien gebruikt een dichter, en 
Nijhofff  dus ook, poëticale opmerkingen met duidelijk strategische doelen - om het klimaat voor 
zijnn eigen poëzie te verbeteren. 
Versexternee poëtica is dus geen poëzietheorie, waarschuwt Van den Akker nadrukkelijk. 
Overigenss heeft Nijhoff zelf er in het voorwoord bij Gedachten op Dinsdag op gewezen dat er in 
diee bundeling van zijn kritieken geen sprake is van een 'esthetische stelregel' of 
'vormtheorie'.11 l Een tweede voorbehoud, dat opgaat voor allee dichters, is datje niet klakkeloos 
dede poëtica van een dichter kunt verbinden aan zijn poèziepraktijk. Van den Akker betoogt dat de 
relatiee tussen theorie en praktijk minder hecht is dan men geneigd is te denken.182 Toch kan het 
kritischh proza wel verheldering bieden, alleen niet ter vervanging van een interpretatie. Nijhoffs 
secundairee teksten behoeven eveneens interpretatie en moeten binnen hun context bestudeerd 
worden. . 
Terwijll  Sötemann en Van den Akker dus stellen dat er geen direct verband is tussen de 
versexternee poëtica van een dichter en zijn poëzie, ziet Dorleijn wel degelijk een verband tussen 
dede statische poëtica van een schrijver en de dynamische tekstverschijnselen. Volgens hem is er 
'eenn fundamentele onderliggende eenheid', en daarboven zijn er drie verschillende niveaus: dat 
vann de tekst, de poëtica van de auteur - tussen die twee bestaat een zekere afstand - en ten derde 
hett 'literair-sociaal gedrag'.183 



Ikk ben het met Dorleijn eens dat de versexterne poëtica van een dichter en de poëzie die hij zelf 
schrijftt niet al te streng gescheiden moeten worden. Zonder Nijhoffs poëtica te willen inzetten 
'terr vervanging van een interpretatie', zal ik er hierna kort op ingaan. Niet om die opvattingen in 
eenn nauwe éen-op-éénrelatie met de poëzie te verbinden, wel om na te gaan wat Nijhoff zelf zegt 
overr de uiterlijke vorm van zijn gedichten, over het wit op de pagina en het belang daarvan. 
Enkelee mogelijke functies van het typografisch wit kunnen daaruit worden afgeleid. 
Hett zou bovendien interessant zijn als we parallelle ontwikkelingen in de praktijk van de vorm 
enn Nijhoffs theorie daarover zouden kunnen vinden. Ik heb de indruk dat bepaalde ideeën over 
poëziee zich vertalen in een bepaalde vorm van het gedicht, en om dat te kunnen onderzoeken zal 
ikk dus de versexterne opvattingen in ogenschouw nemen. Na deze bespreking van Nijhoffs 
opvattingenn zal ik een drietal gedichten nader bestuderen. Ik hoop daarmee iets duidelijker te 
makenn wat Nijhoff zich voorstelt bij 'het dierbare lichaamzijn van een gedicht*. In de vierde 
paragraaff  van dit hoofdstuk ten slotte zal ik thematisch de mogelijke functies van het wit in de 
restt van Nijhoffs oeuvre bespreken. 
Doorr de nadruk die er in het Nijhoff-onderzoek op zijn poëtica heeft gelegen, is er meer aandacht 
besteedd aan de inhoud dan aan de vorm van zijn gedichten, ondanks het belang dat de dichter 
daarr zelf aan hechtte. Naar de rol van het typografisch wit in Nijhoffs poëzie is evenmin 
onderzoekk gedaan. Wel wijst men zo nu en dan op het betekenisvolle gebruik van het wit van de 
pagina.. Van den Akker bijvoorbeeld noemt het typografisch wit: 'Naast de mogelijkheid van 
betekenisoverdracht,, heeft het klankwaarde, een scala van betekenissen en betekenisassociaties, 
enn visuele of formele kenmerken'.184 En verderop voegt hij toe: 'Ook niet specifiek linguïstische 
aspectenn als regelwit of typografie kunnen in een gedicht zijn gebruikt en gesemantiseerd'.185 

Watt ik in de volgende twee paragrafenn hoop aan te tonen, is dat de manier waarop Nijhoff zijn 
gedichtenn hun uiterlijke vorm geeft, dus hoe hij zijn woorden verdeelt over het wit van de 
pagina,, een cruciale rol speelt in de mogelijke interpretaties die het gedicht kan krijgen. 
Bovendienn kan ik daarna wellicht de vraag beantwoorden of er ook op het gebied van de vorm 
vann de gedichten een ontwikkeling in Nijhoffs poëzie of zelfs een 'breuk' te bespeuren is. 



2.. Thematische en poëticale verkenning 

TussenTussen hemel en aarde 
Dee ommezwaai die men heeft willen zien in Nijhoffs opvattingen, had vooral betrekking op de 
metafysica.. De dichter leek aanvankelijk gericht op de hemel en de wereld van de geest, en pas 
naa de 'breuk' zou hij zich op het aardsere zijn gaan richten. Maar in Nijhoffs kritisch proza is er 
vanaff  het begin een tweeslachtigheid te zien waar hij spreekt over het metafysische. 
All  in 1920 benadrukte de dichter dat volgens hem de kunst het aardse niet uit het oog mag 
verliezen.. In een recensie van het toen net opgerichte tijdschrift De Stem van Dirk Coster 
signaleertt Nijhoff een kloof tussen het 'natuurlijk leven' en de wereld van de geest, die door de 
romantiekk is ontstaan. Daarin vluchtte de geest weg 'naar de verlatenheid der Romantiek, waar 
dee droom een troost is, vluchtte omhoog, zwaar en langzaam door de weemoedige herinnering 
aann de wereld die ontstegen moest worden nu daar de natuur het prachtigst doorbrak, vluchtte 
zieltogendd omhoog, met de jubel van de tragisch-heroïsche zielskracht die, eenmaal 
losgescheurd,, zich in het eindeloze voelt opstromen, duizelig en verblind door de ongebreidelde 
opvaartt van de eigen roekeloze wil' . Het ziet er naar uit dat Nijhoff het meest voelt voor een 
tussenweg,, aangezien hij 'een niet meer voor elkaar bestaan van geestelijk en reëel leven' 
betreurt.. 6 

Inn een essay uit 1922 over Hendrik de Vriess legt Nijhoff uit dat de geschiedenis van de kunst 
samenhangtt met die van de religie: 'aannemend dat een der functies van de kunst, zo niet haar 
roepingg zelve, bestaat uit een buiten de werkelijkheid stellen van het leven, aannemend dat de 
krachtt daartoe geput wordt uit een ingeboren verlangen van de menselijke geest naar iets boven 
zichzelve,, zien we dat de geschiedenis der kunst met die der religie nauw samengaat'. Wij zijn 
geconfronteerdd met de 'ledige oneindigheid der ruimte boven ons', vervolgens met de leegte van 
dee wereld en van de kunstenaarsziel. Als er nu nog een God is, dan moet die gezocht worden 'in 
hett diepste der realiteit'.187 

Inn 1924, in een recensie van Costers bloemlezing Nieuwe geluiden, geeft Nijhoff een uitgewerkt 
beeldd van zijn poëtica, en legt hij voor het eerst expliciet nadruk op de vorm van het gedicht.188 

Hierr blijkt vooral hoe ingewikkeld en tegenstrijdig zijn opvattingen over de plaats van het 
'Hogere'' in de poëzie zijn. Ze lijken erop neer te komen dat de poëzie voortkomt uit het aardse, 
enn zich, zonder het contact met de wereld te verliezen, moet richten op het hogere. 
Hett gebruik van het typografisch wit hangt bij Nijhoff samen met dit streven om het gedicht 
ergenss tussen hemel en aarde te situeren: juist op de lege plekken in het gedicht is de vorm 
tastbaarr en 'aards' aanwezig, terwijl de witte stilte tegelijk zou kunnen verwijzen naar 'Het 
Hogere'.. Zo vormt het wit een ruimte tussen hemel en aarde. 
Inn zijn theorie plaatst Nijhoff de vorm van het gedicht tussen de gedachte enerzijds en de 
poëtischee 'daad' anderzijds. Het ontstaan van het gedicht kent drie fasen: 'Drieërlei daad dus: de 
levensdaadd der gedachtevorming enerzijds, en anderzijds de poëtische daad der verwezenlijking 
daarvan,, met, als schakel tussen beide, de zelfaangedreven beweging van de eenmaal 
opgeroepenn woord-vorm'. In de negentiende eeuw heeft de poëzie de eerste stap te veel 
genegeerd,, meent Nijhoff: 'De poëzie stond "ontwereld" zonder enig ander doel of waarheid dan 
hett woord, waaruit zij haar werkelijkheid zou scheppen, en de autonomie van de woordvorm, 
haarr eigen wetgeving'. Depoètes maudits richtten zich daarna op de derde daad, 'het letterlijk 
scheppendd verwezenlijken en ontdekken en benaderen van de "andere" wereld'. 'Hier moet ik 
[..]]  de naam van Mallarmé noemen, "dee Pool-reiziger naar het poëtisch-absolute".' 
Omgekeerdd moet, meent Nijhoff, de poëzie niet te veel in het aardse blijven steken: 'wij houden 
niett van de "menselijke belijdenis", wij houden van de poëzie, die de ouden niet ten onrechte als 
goddelijkk beschouwden. Van het naakte geheim "waar de goden zelf in schrijden". Wij willen 
haarr niet meer verward en aangeduid zien met haar aanleidingen, haar voorwendsels, haar 
hulpbruggen.. Zij is in de eerste plaats aan te duiden en na te gaan in haar eigen wetten, in de 
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ontwikkelingg van haar eigen vormen, in haar eigen scheppingsmogelijkheden en -vermogen en 
dee benadering daarvan*.1 9 

Watt Nijhoff aan het werk van Mallarmé bewondert, is dat daarin het verband tussen de wereld en 
'hett poolgebied van het absolute*  totstandkomt door het gebruik van symbolen die ervoor zorgen 
datt het Hogere geen 'vacuüm' wordt: 'Wie bij het verklaren van Mallarmé blijf t staan bij het 
beginsell  dat hier het woord, als reëel ding, de scheppende kern der gedachte was en dat de 
syntaxiss als een magische alchemie deze elementen in werking stelde, heeft nog niet het geheim 
vann zijn duistere poëzie begrepen en gezien wat Mallarmé zeggen wilde, toen hij een 
geïntensiveerdee symboliek weder tot een werkelijkheids-visie omzette en zich daarmee schiep 
eenn eigen mythologie: de zwaan, het azuur, het ijs, waarmee hij zijn bewustzijn als het ware 
uitzettee en uitdrukkingmiddelen vond voor een heelal, dat anders een vacuüm zou geweest 
zijn'.1900 Nijhoff lijk t dus bij Mallarmé verwezenlijkt te zien wat hij zelf nastreefde: het Hogere 
uitdrukken,, maar niet als leegte. Oftewel: het Hogere uitdrukken zonder contact met de dingen 
zelff  te verliezen. 

Inn 1925 komt Nijhoff, in een stuk over Herman van den Bergh, tot het formuleren van zijn 
poëzietheoriee in de drie etappes waarvan we de contouren zagen: 'Zo heeft dus grotere kunst, om 
hett nu maar eens ruw-weg te zeggen, eigenlijk één vorm en twee inhouden: een levens-inhoud, 
eenn vorm daarvoor en een geestelijke inhoud weer van die vorm; of anders gezegd: een 
werkelijkheid,, een verbeelding en een beeld; of weer anders, [..] speciaal voor poëzie: menselijk 
off  natuurlijk gevoel, uitdrukking in het woord, goddelijke aanduiding. Realiteit, expressie, 
creatie'.. 'Het is op duizend manieren te zeggen, deze merkwaardige driedeling der kunst'. 
Watt Nijhoff lijk t te bedoelen, is dat de schepping van een gedicht (en alle 'grotere kunst') drie 
fasess beslaat. In de eerste plaats is er de 'gewone* inhoud, die is gebaseerd op gebeurtenissen, 
gedachtenn of gevoelens. Dan geeft de dichter daaraan een vorm, hij verbeeldt de gebeurtenissen 
inn woorden, en daaruit volgt het derde niveau, dat Nijhoff achtereenvolgens omschrijft als 
'geestelijkeinhoud',, 'creatie', 'goddelijkeaanduiding'. 
Voorr Tachtigers als Kloos was de vorm eerder verbonden aan de eerste, levensinhoud, zo stelde 
Nijhoff.. De 'hoge* inhoud bleef op afstand als een vaag en mysterieus ideaal. Nijhoff acht het 
kenmerkendd voor de dichters van zijn generatie dat zij wél streven naar het samenvallen van de 
vormm met de hogere, tweede inhoud: 'Het is, voor hen, de vorm zelf welke terstond creatief moet 
zijn,, welke terstond een geestelijk lichaam wordt waarin de ziel zich verbastaart'. Wat de 
nieuwee poëzie kenmerkt, is 'de in creatieve spanning gebrachte vorm': 'Vorm niet als eenn zo 
doorschijnendd mogelijk omhulsel van ontroering, maar als een materie van geestelijke orde, geen 
belichamingg maar zelf een lichaam, geen spiegel van het leven maar zelf een organisch leven van 
tott ons besef afdalende en, als het ware, in deze materie zich condenserende en verstaanbaar 
wordendee geestelijke realiteit'. Haar doel is de uitdrukking van een boven werkelijkheid in 
dichterlijkee woordbeelding.193 Het is de uiterlijke vorm van het gedicht die deze 
'bovenwerkelijkheid'' kan proberen uit te drukken. Dat is de eerste functie die het typografisch 
witt bij Nijhoff kan krijgen: een metafysische functie in het reiken naar de 'goddelijke 
aanduiding'. . 



TerugTerug naar de oertaal 

Uitt de drie-fasenpoëtica bleek dat voor Nijhoff de vorm een cruciale middelste stap is in het 
contactt tussen de idee achter een gedicht ('de gedachtevorming') en het uiteindelijk gedicht zelf 
('dee verwezenlijking'). Hoeveel nadruk Nijhoff ook legt op de vorm, die vorm alleen kan nooit 
genoegg zijn. De levensinhoud of de ontroering die aanleiding is voor het gedicht is onontbeerlijk. 
Vandaarr zijn kritiek op avant-gardistische vormexperimenten. Zo moet Nijhoff van Van 
Ostaijenss Bezette Stad niets hebben.194 Eerder moest het kubisme het al ontgelden. Nijhoff 
verwijtt alle varianten van de avant-garde dat ze het tegenovergestelde deden van hun 
voorgangers.. In tegenstelling tot de romantici maakten ze van hun poëzieopvatting geen 
levensprincipes,, maar artificiële constructies die ver van de wereld afstaan 'waar het spreken der 
poëziee overgaat in het zwijgen van een speculatieve mystiek. Vandaar het extatisch maar 
onvatbaarr stamelen, vandaar het verleggen onzer natuur naar een onder-bewustzijn' (1982: 298). 
Nijhofff  had als theoreticus meer gemeen met de Franse negentiende-eeuwse symbolisten dan 
mett de avant-gardisten van zijn eigen tijd. Zo maakte hij, net als Mallarmé, onderscheid tussen 
tweee soorten taal. In een recensie van Marsmans poëzie uit 1924 zet Nijhoff uiteen dat er 
enerzijdss de taal is als alledaags communicatiemiddel, anderzijds is er de poëtische taal die het 
'naaktee geheim' zou moeten verwoorden. Hij koppelt dit onderscheid aan een historische 
beschouwingg over taal. 
Dee taal die wij nu spreken, bevindt zich in een derde ontwikkelingsfase. De taal ontstond als 
louterr kreten, waarbij er nog geen scheiding tussen woord en ding was. Daarna volgen de 
woordenn die dingen konden zijn op zichzelf, die een directe, niet-arbitraire relatie met de dingen 
hadden.. In de derde periode, waarin we ons volgens Nijhoff bevinden, zijn de abstracte woorden 
voorr de dingen geschoven die zij moesten benoemen. De functie van de poëzie is de taal weer te 
zuiverenn en terug te keren naar het tweede stadium. Nijhoff noemt dit de 'biologische functie' 
vann de taal, en geeft aan dat de taal deze kan bereiken door haar meest primaire elementen in het 
werkk te stellen. Daarmee bedoelt hij 'metrische techniek, assonantie en strofenbouw in het 
bijzonder'. . 
Ookk het typografisch wit, waarmee bijvoorbeeld enjambementen, regelval en strofebouw 
ontstaan,, maakt naar mijn idee deel uit van deze 'primaire elementen' die de taal kunnen helpen 
zuiveren.. Deze opdracht is een tweede functie die het wit krijgt in Nijhoffs poëzieopvatting. 
Nijhofff  noemt expliciet de strofebouw als een van die middelen die het 'verzonken woord' weer 
kunnenn bereiken. Het is duidelijk dat niet de inhoud, maar de materiële vorm van het gedicht hier 
eenn rol van belang speelt, zoals Nijhoff formuleert: 'Het woord, het ding van het woord, moet 
duss steeds nog aanwezig zijn in ons fysiek onderbewustzijn, waar ook de wetten der poëtische 
techniekk gelijktijdig ontstonden en nog bestaan. Hier is het woord, in wat ik zijn secundair 
tijdperkk zou willen noemen, een lichamelijkheid, een zelfstandige zaak, die niet alleen tot ons 
taalgevoel,, zoals het latere woord, maar tot al onze zintuigen direct spreekt.'195 
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Datt het Nijhoff met de 'lichamelijkheid van het woord'om méér gaat dan alleen een theoretisch 
idee,, blijkt wanneer hij het principe van de lichamelijkheid van de poëzie ook als criterium 
toepastt in zijn kritieken. Zo pakt hij in 1925 de dichter Van Lange aan omdat diens woorden 
'weigerenn vlees te worden*. Geduldig legt Nijhoff uit hoe het dan wel moet: 'Hij moet alleen 
maarr de gestalte zien [van het gedicht, YvD], doch het denkbeeld dat haar opriep vergeten en 
voorall  niet vervolgen. Deze gestalte, in het hart omgeschapen, voedt zich, krijgt een apart leven 
vann vlees en bloed, vormt uit uw bewustzijn zijn eigen woorden, die misschien niet 
overeenkomenn met de formuleringen van uw gedachten, maar die zich onafwijsbaar aan u zullen 
opdringen.. Gij zult zien dat het poëzie wordt'. 
Inn hetzelfde jaar zette Nijhoff zijn ideëen over de lichamelijkheid van het woord nog eens uiteen 
inn een recensie over Henri Bruning, die zich volgens de criticus te weinig gelegen had laten 
liggenn aan dit aspect van de taal: 'Dat een woord een kleine gestalte bezit, een dierbaar 
lichaampje,, waarvan geur en stem in onze gedachten reeds vaag aanwezig zijn, totdat het, 
gesprokenn of geschreven, vorm aanneemt, letterlijk een plastische zichtbare vorm, een 
tastbaarheid,, die men, als een insect, als een blad, bijna van het papier zou geneigd zijn te willen 
opnemen,, - voor ieder, wie een woord een in zijn taal-weergave levend organisme is, dat 
beweegt,, dat ademt, dat een verborgen inwendige betekenis van hoger orde in zijn vorm 
suggereert'' (1982: 256-7). Wat Nijhoff zich voorstelt bij het lichamelijke van de woorden, blijkt 
uitt zijn voorbeeld, waar hij 'de sirkeP geschreven vindt met het slangetje van de s, in plaats van 
mett de bijna sluitende boog van de c: dat verraadt een onvergeeflijk 'gemis van gestalte-gevoel'. 
Voorr Nijhoff heeft de vormeloosheid van Brunings poëzie een religieuze reden. De dichter zou 
tee weinig besef hebben van het nieuwe godsbegrip: God is voor de nieuwe generatie voelbaar 
'alss het diepst der realiteit'. 'God is in de realiteit, of Hij bestaat voor ons niet. Het Christelijk 
gelooff  is alleen nog aldus te aanvaarden: God heeft zijn Zoon (d.i. zijn voor mensen kenbare 
openbaring)) in de wereld, in de werkelijkheid gezonden. Daar is Hij nog, of Hij is nergens. De 
opstandingg is een geloofsdroom, gaat onze kennis als zodanig te buiten. Gods mystiek Lichaam 
blijf tt in de wereld begraven'. Een gedicht met de juist gekozen woorden kan contact met het 
goddelijkee tot stand brengen. 

Nijhoffss opvattingen over de vorm lijken zich in de jaren 1924 en 1925 te hebben 
uitgekristalliseerd.. Dat betekent niet dat de vorm in de jaren daarvoor en daarna minder van 
belangg was voor zijn poëzie en poëtica. Zo zet Nijhoff in een lezing over zijn poëtica uit 1935 
zijnn opvattingen over de organische vorm nog eens helder uiteen. Hoewel hij het een beetje 
laatdunkendd over zijn eigen 'buien van modernisme' heeft, laat hij niet na die modernistische 
opvattingenn nog eens te formuleren: 'Kort en goed, dit verleggen van de inhoud naar de vorm, dit 
bewustzijn,, dat de vorm niet de inhoud van het ding omklemt, maar juist de toestralingsomtrek is 
vann het heelal en dit bepaalde ding, bracht mij tot de poëzie, de geëigende uitdrukkingsvorm 
voorr het evenwicht tussen heelal en op een voorwerp, figuur of emotie geconcentreerde 
aanschouwing.. Poëzie sluit terstond al zulke min of meer onduidelijke diepzinnigheden buiten. 
Leess een gedicht en gij hebt ze ondergaan, maar probeer het niet in gedachten over te brengen. 
Eenn gedicht bestaat uit woorden, niet uit gedachten. Het verdraagt de overheveling niet'.19 

Enn de vorm bemiddelt niet alleen tussen het heelal en het gedicht, maar ook tussen de ontroering 
diee er de aanleiding voor is en het uiteindelijke gedicht zelf: 'De gedichten deden zich aan mij 
voorr als raadselachtige dingen, mineralen; de taal, de stijl van elke dichter drukte niet zijn 
gemoedsaard,, zijn persoonlijkheid uit, maar was een noodbrug om tot verstaanbaarheid van de 
ookk de dichter zelf obsederende dingen te geraken'.198 

Vann groot belang in de vorm van het gedicht zijn ook de stiltes, zo blijkt uit deze lezing. Nijhoff 
verklaartt hier het verschil tussen proza en poëzie uit het ademen. Proza, dat altijd doorloopt, doet 
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inademenn op 'de dode plekken', die van de interpunctie. Poëzie daarentegen 'doet inademen op 
levendee plekken. Hierdoor ontstaat telkens een ondeelbaar moment een stilte, juist op die 
levendee plekken, en in dit trillend oponthoud confronteren ziel en oneindigheid'. Die 
confrontatiee is waar het volgens Nijhoff in het moderne gedicht om gaat: 'Elk goed gedicht bevat 
dezee confrontatie van puur heelal en inwendigheid'.199 De derde functie van het typografisch wit 
iss dit ademen, en zo het leven geven aan het gedicht dat als een organisme is. 



3.. Atelier: 3 gedichten 

Elkk woord vernieuwt de stilte die het breekt 
M.. NUHOFF 

Herinnering Herinnering 

Err zou een aparte studie gewijd kunnen worden aan de gedichten die Nijhoff heeft geschreven 
overr de moederfiguur. Deze moeders nemen vaak de trekken aan van Nijhoffs eigen gelovige en 
muzikalee moeder. 
Inn deze paragraaf komen twee van die gedichten aan de orde, waaruit zal blijken hoe 
ingewikkeldd dit thema is in Nijhoffs poëzie. De moederfiguur kan bij Nijhoff een scala aan 
symbolischee functies tegelijk vervullen. In het gedicht 'Herinnering'200 is de betekenis van de 
moederr echter nog vrij eenduidig. Zij lijk t hier een harmonieuze relatie met de natuur, met God 
enn met het verleden te vertegenwoordigen. Nijhoff schreef dit gedicht in de zomer van 1914, in 
watt ik de eerste periode van zijn dichterschap heb genoemd. Het is een van de eerste gedichten 
diee in De wandelaar terecht zouden komen. Dit is de gebundelde versie: 

HERINNERING G 

Moeder,, weetje nog hoe vroeger 
Toenn ik klein was, wij tezaam 
Iedrenn nacht een liedje, moeder, 
Zongenn voor het raam? 

Moee gespeeld en moe gesprongen, 
Zatt ik op uw schoot, en dacht, 
Inn mijn nacht-goed kleine jongen, 
Aann 't geheim der nacht. 

Wantt als wij dan gingen zingen 
'tt Oude, altijd-eendre lied, 
Hoee God alle, alle dingen, 
Diee wij doen, beziet, 

Hoee zijn eeuw'ge, groote wond'ren 
Steedss beschermend om ons zijn, 
-- Nimmer zong je, moeder, zonder 'n 
Bevenn dat refrein -

Dann zag ik de sterren flonk'ren 
Enn de maan door wolken gaan, 
d'Oudenn nacht met wijze, donk're 
Oogenn voor me staan. 

Zoalss in veel gedichten uit deze periode is er een onderscheid tussen buiten en binnen. In 
'Herinnering'' is er echter geen scherpe tegenstelling tussen die twee; het buiten lijk t een 
voortzettingg van het veilige en warme binnen. Alsof er een cirkel wordt beschreven, waarbinnen 
hett kind zit, dat wordt omringd door de moeder, die wordt omringd door haarr lied, waarbuiten de 
wonderen,, de nacht en de maan zich ophouden. 
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Inn een eerdere versie van het gedicht (1993: 45) was de thematiek van het omringd en beschermd 
zijnn nog sterker, omdat de tweede strofe daar anders luidde: 

Kleinee jongen in mijn nacht-goed, 
ZatZat ik loom op uwen schoot, 

Wij ll  ge uw veilige armen zacht, goed 
Omm me henen sloot. 

Dee tweede witregel omsluit de tweede strofe, zoals de armen van de moeder het kind omsluiten. 
Tenn overvloede is er het enjambement 'goed/ om me henen', waardoor de suggestie van het 
'omhuldd zijn' wordt versterkt. 
Laterr verving Nijhoff deze strofe, en daarmee is de veiligheid die het gedicht suggereert 
enigszinss afgezwakt. Het kind weet zich nu niet omringd door de armen van zijn moeder, maar 
doorr "t geheim der nacht*. De middelste strofe, waarin de ik en de moeder zingen, wordt 
namelijkk voorafgegaan door dit geheim, en meteen gevolgd door de eeuwige, grote wonderen. 
Daarmeee wordt de nadruk meer gelegd op het raadselachtige en onverklaarbare, in plaats van op 
hett vertrouwde van moeders armen. 
Inn de rest van het gedicht worden de witregels en het versregel wit ingezet om de 'omringdheid'-
betekeniss te versterken. Het ondersteunen van de betekenis van het gedicht met wit is een zo 
voorr de hand liggend aspect van het typografisch wit datje het haast niet zou opmerken, en 
Nijhofff  past het principe geraffineerd toe. 
Dee uitdijende cirkel van jongen-moeder-lied-geheim-nacht-God wordt, behalve door de inhoud, 
ookk beschreven door de vorm van het gedicht. Geen sonnet dit keer, maar vijf strofen van vier 
regels,, waarvan de middelste tevens de kern van het gedicht bevat: het lied dat moeder en zoon 
samenn zingen, waarin God wordt geprezen. Wellicht verklaart dat de enige andere substantiële 
wijzigingg die Nijhoff in het gedicht aanbracht: het veranderen van 'uw stem' die zingt, in een 
'wij '' die zingen. Daarmee plaatst Nijhoff het kind binnen in de cirkel samen met zijn moeder. 
Dee grammaticale vorm van deze zinnen uit de eerste, tweede en vierde strofe benadrukt dat 
omcirkelendd effect: 'iedren nacht een liedje, moeder, zongen voor het raam' en 'in mijn nacht-
goed,, kleine jongen, aan 't geheim der nacht' en ten slotte 'nimmer zong je, moeder, zonder 'n 
bevenn dat refrein'. Zowel moeder als jongen is dus ook op syntactisch niveau omringd: door 
woordenn ditmaal. 
Datt Nijhoff zijn gedichten al zo vroeg bewust vormgaf, blijkt mede uit het feit dat God, die de 
uiterstee rand van de uitdijende cirkel bezet, hier óók in het midden staat: of liever gezegd, dat het 
liedd óver Hem hier centraal staat. Deze kern van het gedicht wordt versterkt door de herhaling 
vann 'alle, alle' in regel elf: het gedicht draait daar als het ware om de spil van die herhaling. 
Godss wonderen omhullen moeder en kind dan weer samen ('steeds beschermend om ons zijn'). 
Hett gedicht eindigt met het oproepen van het universum waarvan alle aspecten (sterren, maan én 
nacht)) in dienst staan van het bezien dat God doet; het jongetje voelt zich bezien door de donkere 
ogenn van de nacht, die het gedicht dan weer omsluiten in het wit van de pagina. 
Hett 'bezien' wordt aan het einde van het gedicht herhaald. De gepersonifieerde nacht lijk t me 
hierr een metafoor voor God, die dus zowel in het midden als aan het einde van het gedicht 'het 
witt inkijkt'. In beide gevallen wordt het zien gevolgd door een witregel. Het zien en het gezien 
wordenn speelt zich af over een grens van wit heen. Zo wordt het omringen uitgebeeld, en het 
mysterieuzee 'alles' zien. 
Behalvee dat het een cirkel uitbeeldt rond de jongen en zijn moeder, zou je dus ook kunnen 
zeggenn dat het gedicht gespiegeld is rond de middelste strofe. Op allerlei manieren worden 
verdubbelingenn benadrukt in het gedicht, en vooral in de vorm daarvan. Zo is er de herhaling van 
'moeder'' in de eerste strofe, van 'moe* in de tweede strofe, van 'alle' in de derde strofe. Het 
oudee lied spiegelt zich in de 'oude nacht'. 
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Hoewell  de scheiding tussen binnen en buiten hier minder definitief lijk t dan in andere vroege 
gedichtenn van Nijhoff, waar de nacht dreigend is, wordt de grens wel gethematiseerd door het 
raamm waar moeder en kind voor staan, een regel die eveneens wordt gevolgd door een witregel, 
zodatt de scheiding tussen binnen en buiten wordt uitgebeeld. Dit uitbeelden van een tussenruimte 
iss een vierde functie die het typografisch wit in de poëzie van Nijhoff kan krijgen. Daarvan is het 
volgendee gedicht een sprekend voorbeeld. 



HetHet veer 

Onmiddellijkk na een periode van vijfjaar waarin hij weinig nieuwe gedichten had geschreven, 
begonn Nijhoff in 1930 aan het lange gedicht 'Het veer' (1990: 200). Hierin zet hij het hemelse en 
hett aardse explicieter dan ooit tevoren tegenover elkaar, in een gedicht over de martelaar 
Sebastiaan.. Het 'verhaal' van het gedicht is als volgt. Sebastiaan, dood schijnend, is aan een 
boomm gebonden en met pijlen doorboord. Maar hij maakt zich los, trekt de pijlen uit zijn lichaam 
enn wast zijn wonden. Hij is nu een geest die nog even op aarde ronddwaalt voordat hij zijn 
hemelsee reis zal aanvaarden. 
Hett landschap waarin Sebastiaan zich bevindt, is niet het Rome van de vierde eeuw, maar 
Hollandss en zelfs twintigste-eeuws. Aan de ene kant liggen de duinen en de zee, aan de andere 
kantt de stad, gehuld in roodachtig licht. Sebastiaan kiest echter niet voor die plaatsen, maar klimt 
omhoogg naar een vaart die als 'een donkere scheur' in het polderlandschap ligt, en waarover een 
veerboott heen en weer vaart. Er is wel geopperd dat deze rivier de Styx is, met een veerboot die 
dede ingescheepten naar gene zijde vervoert, naar een overzijde die door dauw en damp aan het 
zichtt ontrokken is.202 Dat is misschien wat sterk uitgedrukt, maar het water lijk t hier inderdaad 
eenn grensgebied te zijn: het is ook 'vol spiegeling'. Maar de dingen zijn zelden eenduidig bij 
Nijhoff,, en de vaart is ook nogal aards en 'uit dieperliggend land/ opgekneld'. Bovendien wijst 
Fenss terecht op de ambiguïteit van het volk op de pont: enerzijds zijn het alledaagse mensen, 
anderzijdss zijn het 'ingescheepten', wat nogal definitief klinkt. 
Inn een paar ingenieuze regels laat Nijhoff de boot over het water varen en meteen ook over de 
daarinn weerspiegelde avondhemel: 

300 [..] er werd 
eenn bel geluid, de brug ging op, en weer, 
mett de ingescheepten, schoof 't verdubbeld beeld 
overr de telkens in de waterweerschijn 

344 donkerder avondhemel naar een doel, 

Sebastiaann talmt voordat hij zelf de oversteek waagt, en blijf t nog even aan de oever. Zo houdt 
hijj  zich ook op in een grensgebied. Dat zal een van de redenen zijn dat Nijhoff voor deze heilige 
koos.. Over Sint Sebastiaan wordt verteld dat hij na de pijlenregen nog niet dood was, en een 
tweedee maal moest worden geëxecuteerd. Daartussen werd hij een tijd verzorgd door een vrouw. 
Datt geeft hem in de legende het uitstel dat hij in dit gedicht ook krijgt.203 

Veell  van de personages in Nijhoffs poëzie houden zich op in een zone tussen leven en dood, 
verledenn en toekomst, jeugd en volwassenheid of binnen en buiten. Deze tussenpositie is tevens 
voorr Sebastiaan weggelegd, en wel op diverse manieren. De plaats van handeling is al een 
drempelgebied,, tussen de zee en de stad in. Ook de vaart en de veerboot zelf, de oever waarop 
Sebastiaann staat terwijl hij de drukte bij het veer in ogenschouw neemt: het zijn allemaal 
overgangszones.. De veerboot vaart tussen twee oevers, en tegelijk tussen hemel en aarde. Er 
werkenn op de boot dus horizontale en verticale krachten tegelijk. Op subtiele wijze wordt alles 
eenn 'tussen' in dit gedicht, zelfs het feit dat de overzijde door 'dauw' uit zicht is. Dauw is een 
verschijnsell  dat optreedt wanneer de koude lucht en de nog warme aarde met elkaar in contact 
komen,, en is dus een verschijnsel dat hoort bij een overgang van de ene situatie in de andere, en 
bijj  de overgang tussen hemel en aarde. Net zo'n drempelgebied is de tijd van de dag. Het 
schemertt en het is dus geen dag en geen nacht. 
Zoo dadelijk zal blijken hoe Nijhoff deze grensgebieden ook in het wit van de pagina vormgeeft. 
Eerstt moet ik nog wijzen op het belangrijkste inhoudelijke liminale aspect van het gedicht: 
Sebastiaanss rol als geest of schaduw. Hij verkeert tussen leven en dood en dat is denk ik ook de 
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redenn waarom Nijhoff, die Sebastiaan in eerste instantie in regel 20 een 'doode' had genoemd, 
datt later veranderde in 'geest'. 
Later,, wanneer het donker is geworden, leunt Sebastiaan tegen een muur - weer zo'n 
drempelgebied2055 - en kijkt hij naar binnen in een boerenhuisje, waar hij in het lamplicht een 
mann aan tafel ziet zitten, en een vrouw die in bed ligt te bevallen. Het kind dat zij aan het baren 
is,, bevindt zich, net als Sebastiaan zelf, op de grens van het leven - zij het aan het begin en niet 
aann het einde. 
Ditt huiselijke beeld doet Sebastiaan beseffen dat hij te weinig aandacht heeft gehad voor het 
aardsee en lichamelijke, en hij betreurt het dat hij geen zoon heeft nagelaten. Opgenomen worden 
inn het hemelrijk is, vergeleken bij het aardse geluk, geen aanlokkelijk perspectief meer. De 
afloopp van het gedicht is wonderlijk. De verteller weet niet precies wat er gebeurd is: ofwel 
Sebastiaann is in de vorm van een witte vogel naar de hemel gevlogen, of hij is gereïncarneerd in 
hett kind dat die avond in het boerenhuis werd geboren. Ik citeer de laatste regels van het gedicht: 

955 [..] zo stralend schoon, 
datt men, de warmte ziende van zijn blik, 
aann blauwe lucht moest denken, melk en vruchten, 
aann stromend water waar men baadt en waar 
menn na het bad naakt inslaapt in het gras. 

Menn heeft dit gedicht meestal gelezen als een pleidooi voor het aardse versus het geestelijke en 
hett metafysische: als een definitieve keuze voor de wereld. Ik ben het daar niet mee eens. Ik zou 
hett liever lezen als een poging een tussenruimte tussen het hemelse en het aardse te creëren. 
Omdatt er aan het einde geen definitieve beslissing valt, maar vooral omdat het kind helemaal 
niett zo aards is; in zijn ogen weerspiegelt zich niet voor niets ook de blauwe hemel. Bovendien 
laatt de verteller volkomen in het midden welk van de twee 'verhalen' waar is: 'dan hecht ik eer 
gelooff  aan het verhaal', zegt hij, daarmee alles tot een domein van fictie rekenend. 
Sebastiaanss tussenpositie wordt dus op allerlei manieren uitgedrukt in het gedicht. Ook door de 
vormm wordt een drempelgebied opgeroepen. Neem het volgende fragment, dat inzet na een 
witregel: : 

[.J J 
Diee stilte was de stilte niet des doods, 
hett hemels licht niet, dat Sebastiaan 
toenn pijlen hem doorboorden had aanschouwd; 
hett was geen rust, geen immer helderder 

600 gezang, waarvan de brede eentonigheid 
weerr stilte wordt, gelijk een zee, gelijk 
eenn korf vol bijen of een bos vol wind; 
diee stilte daar was aards en warm, was zwanger, 
hoop,, aanvang, was een ademhaling die 

655 zich inhoudt bij de diepste teug, geluk 
datt zich een hand voor ogen legt en zwijgt 
enn peinzend zich bezint, een oponthoud 
waarin,, als in een slaap, het vrije bloed 
dede dag verzoent en onbelemmerd droomt 

700 van nieuwe dagen deze dag gelijk. 
Stiltee als een eerste dag, en daarin stond 
Sebastiaan,, de schaduw [...] 
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Datt Nijhoff midden in zijn gedicht ineens uitweidt over de stilte, is merkwaardig. Het geciteerde 
fragmentfragment is daarmee op zichzelf een oponthoud in het gedicht, waarin de gebeurtenissen even 
wordenn opgeschort voor een bespiegeling over de stilte. Op allerlei manieren wordt deze stilte 
beschrevenn als een tussenruimte: het is een oponthoud, het is als een slaap, een droom -juist de 
droomm en de slaap zijn drempelgebieden tussen bewust en onbewust, levend en dood. 
Err is nog een aantal aanwijzingen waarom je deze passage (en het hele gedicht) poëticaal zou 
kunnenn interpreteren. De verwijzing naar de ademhaling bijvoorbeeld, die voor Nijhoff cruciaal 
wass voor de poëzie. Hiervoor bespraken we Nijhoffs lezing 'Over eigen werk' waarin hij stelde 
datt de poëzie gekenmerkt wordt doordat 'zij doet inademen op levende plekken. Hierdoor 
ontstaatt telkens een ondeelbaar moment een stilte, juist op die levende plekken, en in dit trillend 
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oponthoudd confronteren ziel en oneindigheid'. 
Dezee 'levende plekken' zouden te vinden kunnen zijn in de witte marge rond het gedicht: bij 
uitstekk een 'stilte', een 'oponthoud' en een overgangsgebied tussen tekst en niet-tekst. Het hoort 
niett bij het gedicht, maar ook weer wel. In 'Het veer' is het wit aan het einde van de regel nog 
meerr een tussenruimte dan anders, door de woorden die er aan voorafgaan. De dichter laat 
woordenn die op een grensgebied wijzen, aan het eind van de regel staan: zee, kim, dijk, muur of 
haag.. Als Nijhoff hier bijvoorbeeld 'oponthoud' aan het einde van de regel zet, maakt hij van het 
witt dat daarop volgt daadwerkelijk een pauzemoment, een oponthoud en dus een soort 
drempelgebied.. Hetzelfde geldt voor de regel die eindigt op 'zwijgt'; daardoor valt er in het wit 
daarnaa even een stilte, een geladen stilte die een overgang is tussen de woorden ervoor en erna. 
Hett zijn alle drie voorbeelden van hoe het wit hier in het klein is wat het gedicht in het groot zou 
moetenn zijn; een oponthoud, een droom en een zwijgen. De droom, het oponthoud tussen bewust 
enn onbewust, realiteit en schijn, speelt zich ook in het wit van de pagina af. Die tussenruimte is 
vergelijkbaarr met een passage uit 'Awater' (1990: 225): 

Hijj  ziet, schijnt het, een horizon, een zoom 
waaruitt ononderbroken weerlicht gloort. 
Hett is alsof hij hoort waarvan hij droomt 
enn de plek ziet waar hij te vinden hoopt, 

755 zo snelt hij langs me, en ik voel mij doorboord. 

Ookk Awater staat op de drempel van een voorgoed begonnen, maar nooit voltooid begin. In het 
geciteerdee fragment wordt in het wit aan het einde van de regel die tussenruimte gethematiseerd 
doorr de regels te laten eindigen op 'liminale' woorden als 'zoom' en 'droomt'. Een andere 
manierr om het versregelwit functioneel te maken is het gebruik van enjambementen. In 'Het 
veer'' wordt daar regelmatig gebruik van gemaakt. Bijvoorbeeld in 'een ademhaling die/ zich 
inhoudt'. . 
Nijhofff  maakt tevens functioneel gebruik van langere regels die 'uitlopen' in het wit. Regel 63 
uitt het hiervoor geciteerde fragment van 'Het veer' stak bijvoorbeeld uit: 'die stilte daar was 
aardss en warm, was zwanger'. Op die manier wordt de stilte van het wit daadwerkelijk levend en 
gevuld,, zoals Nijhoff ook in de tekst beweert. Zo is ook de rest van de afwijkend lange regels in 
ditt gedicht betekenisvol. Regel 32 steekt uit en vormt daarmee zelf een soort 'verdubbeling': 

[..]]  er werd 
eenn bel geluid, de brug ging op, en weer, 
mett de ingescheepten, schoof 't verdubbeld beeld 
overr de telkens in de waterweerschijn 
donkerderr avondhemel naar een doel, 
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Hett dubbele is dus de boot en zijn spiegeling in het water. Wellicht verklaart dat waarom regel 
233 uitsteekt: 

vann 't morsig erfje waar hij stond, het volk 
bijj  de aanlegplaats zien wachten, wijl het vaartuig 
bepaktt met passagiers, vee, wagens, fietsen, 

Ookk regel 45 steekt uit, en eindigt op Toen, eensklaps'. Dat is een visueel effect dat het 
narratievee ondersteunt, omdat extra nadruk op een omslag in het verhaal wordt gelegd. Keek 
Sebastiaann eerst naar buiten, naar de vaart en de overkant, nu wendt zijn blik zich naar het 
huiselijkk tafereel.207 

Dee volle of geladen stilte is een terugkerend gegeven bij Nijhoff. De wereld heeft 'een zwijgend 
hart'' ('Lente'), het wordt 'stil aan tafel' (in 'Het souper'), en in 'Page' wordt het 'stil in den 
tuin',, om maar een paar voorbeelden te noemen. Deze stiltes blijken steeds op betekenisvolle 
momentenn te vallen. Ze markeren een overgang, een grenservaring, en op deze momenten wordt 
tijdd ruimte in een poging het liminale moment te rekken. De geladen stiltes doen denken aan een 
uitspraakk van Nijhoff in een recensie uit 1921 (dus aanmerkelijk vroeger dan dit gedicht): 'Er is 
geenn stilte, er is slechts onhoorbaarheid'. En, zo vervolgt Nijhoff, het is de taak van de dichter 
omm 'het lied van hemel en aarde weer te geven en het zo hoorbaar te maken'. In 'Het uur u' 
(1990:: 293-4) speelt een dergelijke 'geladen' stilte ook een rol van betekenis: daar schept het de 
ruimtee voor de verbeelding. Het bevreemdende aan de op zichzelf doodgewone situatie die in het 
beginn van het gedicht wordt geschetst (een man loopt een straat in), is de stilte die ontstaat door 
dee stappen van de voorbijganger: 

Maarr vreemder, ja inderdaad 
veell  vreemder dan dat de straat 
leegg was, was het feit 
derr volstrekte geluidloosheid, 
enn dat de stap van de man 
diee zojuist de hoek om kwam 
dee stilte liet als zij was, 
ja,, dat zijn gestrekte pas 
naarmatee hij verder liep 
steedss dieper stilte schiep. 
[-] ] 

Bovendienn lijk t een passage als de volgende, eveneens afkomstig uit 'Het uur u', het procédé zelf 
tee beschrijven, alsof Nijhoff commentaar geeft op zijn eigen vorm met de lange regel: 

Dee stilte die dan ontstaat 
iss een stilte, niet slechts naar de vorm 
eenn stilte voor de storm, 
maarr een stilte van het soort 
waarr dingen in worden gehoord 
diee nog nimmer het oor vernam. 

Menn hoort in deze stilte water en gas suizen, en de zoemtoon van radio en telefoon en zelfs '[..] 
hartklop,, en droom/ en geeuw, en bloedsomloop,/ en wanhoop, en stille hoop/ kortom al wat 
nooitt stem werd/ zich gemengd in het ver concert/'. 
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Lulofss gaat in zijn dissertatie over 'Het uur U' in op het ongewone karakter van de stilte die 
Nijhofff  beschrijft: 'Het is niet alleen de afwezigheid van geluid, het is een stilte die de mens, die 
haarr meemaakt, in haar greep krijgt. De zintuigen zijn anders gericht dan normaal, omdat men 
niett meer op handelen is ingesteld'.209 Men gaat het onhoorbare horen, en de werkelijkheid 
wordtt als totaliteit ervaren. Het is niet toevallig dat dat precies hetgeen is dat Nijhoff van kunst 
verlangde.. Ook de passant in 'Het uur u' zou een dichter kunnen zijn. Daarom ben ik het niet met 
Lulofss eens die deze stilte gelijkstelt met de 'doodstille' straat waarmee 'Het uur u' aanvangt. 'In 
diee straat heerst - behalve de zon, maar die is niet van deze wereld - de leegte, Ie néant, de 
volstrektee geluidloosheid. En als dat zo is, dan is doodstille in de gevormde vorm geen 
hyperbool,, en dan heerst er in de straat de stilte van de dood'.210 

Dee denk dat het juist de komst van de geheimzinnige man is die de doodse stilte verandert in een 
levende,, geladen stilte. Nijhoffs stilte is niet leeg maar laat de wereld horen, en is zelf muziek 
geworden:: 'de stilte, die niets verbrak/ ging trillen en werd muziek'. De stilte maakt de dromen 
enn herinneringen van de straatbewoners los, iedereen bevindt zich even in een imaginaire wereld 
diee losstaat van de tijd en ruimte: de geest 'dwaalt in vergezichten*. Het einde van het betoverde 
momentt is gemarkeerd door geluiden: ouders van kinderen die tegen de ruiten tikken en in de 
handenn klappen om ze naar binnen te roepen. Ook de vogels beginnen weer te zingen: de 
alledaagsee muziek die weer aanvangt: 'Het sloeg, het tjilpte en floot', een klein vogeltje zingt 
zijnn 'om kruimels popelend lied'.21! 

Datt 'Het uur u' een poëticale betekenis heeft, namelijk iets zegt over hoe de poëzie zelf zou 
moetenn zijn, blijkt eveneens als die stilte in verband wordt gebracht met de ademhaling, net als in 
Nijhoffss eerder geciteerde versexterne uitspraak, over het inademen op de 'levende plekken'. De 
stiltee in dit gedicht duurt 'één ademtocht'. 

Datt Nijhoff in 'Het veer' opnieuw uitweidt over zo'n geladen, 'zwangere' stilte, betekent 
wellichtt dat hij er ook in dat gedicht een poëticale bedoeling mee heeft. De bijen die de dichter 
noemt,, zijn eveneens een bekend poëticaal symbool, al gebruikt Nijhoff ze hier om te verwijzen 
naarr het soort 'hemels gezang' dat hij afwijst. En ten slotte duidt het beeld van een oorsprong bij 
Nijhofff  eveneens op een poëticaal motief, het 'voorgoed begonnen begin'. Met die woorden 
eindigtt het gedicht 'Memlinc' (1990: 116) dat Nijhoff al in 1923 schreef. Ook hier gaat het om 
eenn historische figuur, de vijftiende-eeuwse kunstenaar, die door Nijhoff in een liminale situatie 
wordtt geplaatst: 

Ernstigg en eenzaam staat 
Tusschenn de holten van 
Hemell  en aarde de man 
Diee Gods woorden verstaat, 

Antwoordd weet, maar nog zwijgt 

Dezee man is een van de weinige volwassenen in Nijhoffs werk die contact heeft met God, al is 
zijnn 'verstaan' ondergebracht in een witregel en dus niet in woorden na te vertellen. Zonder nu 
vann een 'voorstudie' te willen spreken, heeft dit gedicht wel overeenkomsten met 'Het veer'.212 

Nett als in de geciteerde passage uit 'Het veer' vertelt Nijhoff terloops wat voor hem de poëzie 
moett zijn. Wat hier wordt gedefinieerd, is het gedicht zelf, de creatieve daad waarvoor het baren 
vann het kind een duidelijk symbool is. 
Hetzelfdee poëticale thema is te zien in het mysterieuze sonnet 'Ad infinitum' (1990: 219), dat 
niett lang na 'Het veer' is ontstaan en er ook een zekere verwantschap mee vertoont. Hier is de 
vaderr van een kind aan het woord en vertelt hoe zijn 'stamvader' het kind optilt. Zonder al te 
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uitgebreidd op dit ingewikkelde gedicht in te willen gaan, lijk t het me veelzeggend dat er hier ook 
eenn 'derde' aanwezig is, of liever gezegd: 'de deur inkwam', dus van buiten. De man, het kind en 
dee stamvader, kijken in de laatste terzine niet naar de vrouw 'wier schoot mijn stem bewaart' 
(eenn opvallend lange regel weer), maar naar de kamer zelf: 

[..]]  een wit vertrek, vol licht, 

voll  geur van vlees en pas getimmerd hout, 
voll  kort geluk, telkens opnieuw gesticht, 
eenn hofstee op een open plek in 't woud. 

Jee zou kunnen zeggen dat er hier een lege, witte ruimte is die het gedicht sticht op de pagina, 
'telkenss opnieuw'.13 Uit dit gedicht blijkt, net als uit 'Het veer', dat het Nijhoff niet gaat om de 
doorr goddelijke inspiratie ingeblazen romantische poëzie, maar om 'zwangere stilte'. Dat zou ik 
eenn vijfde functie van Nijhoffs wit willen noemen: het creëren van de stilte 'waar dingen in 
wordenn gehoord'. Het is er en het is er niet, zoals het kind dat op het punt staat geboren te 
worden.. Geen heldere, doodse hemelse gezangen met transcendente doeleinden, maar een warm 
enn aards begin. Daarom suggereert Fens dat het in 'Het veer' gaat om een antwoord op het 
gedichtt 'Wedergeboorte' van Roland Holst.214 Roland Holst belichaamde voor Nijhoff wel vaker 
dede oudere poëzie die had afgedaan. Van den Akker en Dorleijn zien eveneens verwijzingen naar 
Rolandd Holst in dit gedicht: de duinen en de zee zijn Holstiaans; zo ook het kind met de blauwe 
ogenn en de witte vogel op het einde. In dit gedicht zet Nijhoff dan zijn eigen 'mythe' tegenover 
diee van Roland Holst. Overigens ontwaren Van den Akker en Dorleijn tevens parallellen met 
Leopoldss 'Cheops'.215 

Nett zo min als in 'Cheops' is het hemelrijk in 'Het veer' een aanlokkelijk alternatief voor de 
aarde,, en net als in 'Cheops' verblijft de gestorven held ergens halverwege in een tussengebied. 
Datt tussengebied bleek in 'Het veer' te kunnen worden uitgebeeld door het wit aan het einde van 
dee regel. 
Maarr dat wit, of soms het ontbreken ervan, kan óók het hemelse of het aardse uitbeelden. In de 
hiervoorr geciteerde passage uit 'Het veer' valt op dat regel 58, eindigend op 'aanschouwd', 
uitsteekt.. Daar nauw mee verbonden is regel 78: 'en dat wie sterft eerst ziet/ hoe dieper 't bloed 
iss dan de hemel hoog'. Hier wordt eerst het 'hemels licht' aanschouwd, en in regel 78 wordt juist 
dee diepte van de aarde 'gezien'. Het wit lijk t voor Nijhoff geen vaststaand symbool maar een 
tekenn waar steeds wisselende, en zelfs tegengestelde, betekenissen aan gegeven kunnen worden. 
Kij kk maar eens naar de vijf witregels tussen de strofen van het lange gedicht, waarin 
repectievelijkk Sebastiaans zuivering van bloed plaatsvindt en de nacht valt. De vierde strofe 
begintt met 'Zo werd het nacht', terwijl de derde eindigde met 'en weer opdoemen uit de 
duisternis'.. Veelbetekenend is de (later toegevoegde) witregel die voorafgaat aan 'Die stilte was 
dee stilte niet des doods'. In de laatste witregel verschuilt zich de oversteek van Sebastiaan. Hoe 
vaakk Nijhoff zijn personages ook situeert aan een oever of de voet van een brug of een raam, de 
oversteekk laat hij altijd onverteld. 
Ikk heb al aangegeven dat ik denk dat het wit van de pagina in 'Het veer' een zelfreflexieve 
betekeniss kan krijgen, en dat er op die plekken iets wordt 'gezegd' over het gedicht zelf dat moet 
zijnn als een tussenruimte. Daarbij kun je denken aan wat Rodenko in verband met de moderne 
poëziee het 'vlies' noemt: 'De idee van een vlies, een film, een dunne wand die de werkelijkheid 
vann het hier-en-nu scheidt van hett Andere, het Ongeborene, de Oorsprong, komt in deze poëzie 
dann ook herhaaldelijk naar voren. Dit vlies, dit raakvlak met het Andere is het echec van de 
modernee dichter; verder, voorbij dit vlies kan hij niet'. Dat vlies bevindt zich tussen de 
werkelijkheidd en Het Andere in, zoals Rodenko dat noemt. Het Andere heet bij hem ook wel de 



Oorsprongg of 'Het Ongeborene'. Volgens Rodenko is het 'de uiterste triomf van de moderne 
dichterr om dat vlies in het gedicht tastbaar te maken.216 

Datt lijk t ook op te gaan voor de poëtica van Nijhoff. In zijn vroege gedichten thematiseerde hij al 
vaakk de ondoordringbare grens tussen het hier en het daar, maar in de derde periode van zijn 
dichterschapp omschrijft hij het overgangsgebied ook in termen die sterk lijken op de termen die 
Rodenkoo hier hanteert. Zo zijn 'het Ongeborene' of 'De Oorsprong' toepasselijk, omdat het 
mysteriee zich hier als een barende vrouw laat zien, en bij Nijhoff wel vaker de vorm van een 
moederr aanneemt. Het creëren van een dergelijk vlies is ook wat Nijhoff, naast zijn 
kritiekpunten,, waardeert in het werk van Roland Holst, waarin wij 'het eeuwige begin' 
gewaarworden,, 'waaraan wij slechts deelnemen op de twee grenzen van dit leven, vlak voor de 
dood,, misschien ook vlak na de geboorte als de wand die ons insluit nog doorschijnend is van de 
vlakbijee helderheid en het licht van de eeuwigheid?'217 

Nijhofff  zelf tracht die tussenruimte te thematiseren in zijn gedichten, en probeert zelfs om haar 
tastbaarr te maken in het wit aan het eind van de regel. Ook Rodenko benadrukte dat het wit van 
dee pagina kan worden gebruikt om het vlies te belichamen, en dat het inhouden van de adem 
daarr een rol bij speelt. 
Zagenn we dat bij Nijhoff de zwangere stilte, namelijk het gedicht zelf, werd beschreven als 'een 
ademhalingg die/ zich inhoudt', Rodenko wijst erop dat het we 'het inhouden van de adem steeds 
weerr treffen als voorwaarde voor het ontstaan van het vlies'. De denk dat het zinvol is om 
Nijhoffss poëzie uit deze periode te lezen als een poging een dergelijk vlies te zijn, een ruimte 
tussenn de alledaagse werkelijkheid en het Andere. Het gedicht zelf kan een middelaarsfunctie 
tussenn de twee uitersten vervullen. In de bespreking van het volgende gedicht, 'De moeder de 
vrouw',, ga ik hier opnieuw op in. Ook het volgende aspect van Rodenko's theorie komt daar 
weerr aan de orde: Rodenko stelt dat het gedicht als middelaar soms gepersonifieerd wordt door 
eenn gestalte in het gedicht, bijvoorbeeld die van de gestorven geliefde, of God. Maar hoe meer de 
dichterr zich ervan bewust is dat deze gestalte eigenlijk staat voor het gedicht zelf, zo voegt 
Rodenkoo toe, hoe meer de figuur op een geest gaat lijken: 'des te vager wordt deze gestalte, des 
tee meer verijlt zij tot een gedaante, een schim, een pure "tegenwoordigheid".* 
Hett lijk t me een zinvolle interpretatie: Sebastiaan als de personificatie van het gedicht zelf. Dat 
kloptt ook met de nadruk die Sebastiaan op de lichamelijkheid legt. Zoals Nijhoff het 'dierbare 
lichaamzijn'' van het woord niet over het hoofd wil zien, realiseert Sebastiaan zich dat hij in zijn 
levenn te veel begeerd had naar de geest 'terwijl/ het wonderbaarlijk lichaam in de tijd/ hem gans 
bewoonde'.. Het lichaam dat de ziel bewoont is een omkering van de gebruikelijke gang van 
zaken,, net als Sebastiaan die zich tot het aardse bekeert in plaats van het goddelijke. Die 
omkeringg geldt eveneenss voor Nijhoffs poëzie, waar de vorm de inhoud voortbrengt en niet de 
inhoudd de vorm.218 

Ookk over ' Awater' zou je kunnen beweren dat die de personificatie van het gedicht zelf is. Dat 
zouu mede verklaren waarom hij aan het einde blijf t staan terwijl de 'ik', de dichter zelf, verder 
moet.. Het verklaart bovendien waarom Awater van steen wordt, een poëticaal symbool dat 
Nijhofff  ook toepaste: 'Awater zwijgt. Hij verstijft tot graniet'. 
Menn heeft 'Het veer', zoals meer gedichten van Nijhoff, gelezen als getuigenis van verzoening, 
alss een terugkeer naar de aarde. Die interpretatie gaat voorbij aan de onbeslistheid van het einde 
vann het gedicht. Als er al een kind werd geboren in die nacht, deed het denken aan blauwe lucht, 
melkk en vruchten. Een mooiere paradox is niet denkbaar; hemel en aarde zijn in dit kind 
vertegenwoordigd,, net als in Nijhoffs geesteskind - dit gedicht. Terecht wijzen Van den Akker 
enn Dorleijn er op dat dat niet betekent dat Nijhoff kiest voor de aarde; zij spreken van een 'aards-
gerichtt dualisme': 'uiteindelijk laat hij alles tussen hemel een aarde inhangen'.219 Ook Vaessens 
gaatt ervan uit dat er aan het einde van het gedicht geen keuze wordt gemaakt. Hij koppelt dit aan 
Nijhoffss dichterlijke strategie. Nijhoff frustreert zo de lezersverwachting, en daarom gaat het 
gedichtt volgens Vaessens over het leesproces en het feit dat de wereld wordt geregeld door 
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interpretatie.. 'Hij frustreert de verwachtingen die door de schijn van conventionele epiek in "Het 
veer""  deel uitmaken van het leesproces. En doordat de verteller op de stoel van de lezer gaat 
zitten,, gaat het gedicht ook over dat leesproces'.220 

Vann den Akker concludeert zelfs over Nijhoffs werk: 'Er is geen uitweg, er is slechts de 
aanvaardingg van een versplinterd, redeloos en ontredderd bestaan'.221 Dat lijk t me al te negatief 
gesteld.. Kunst zelf kan soms een uitweg bieden, zoals in de vroege gedichten religie of de 
herinneringg aan de kindertijd dat deden. En wat het gedicht ook zou kunnen zijn, is de 
uitdrukkingg van een bovenwerkelijkheid. Hiervoor bleek al dat Nijhoff, zeker in de tijd van de 
NieuweNieuwe gedichten, niet meende dat de dichter ernaar moest streven het hogere uit te drukken. 
Integendeel,, de dichter moest zich op de realiteit baseren. Maar die realiteit kon wel door de 
poëziee worden veranderd. Het is niet de alledaagse werkelijkheid die in het gedicht een plaats 
krijgt,, maar een poëtische, andere werkelijkheid. Het gaat Nijhoff niet om een hogere wereld, 
maarr wel om een metafysische geladenheid van de werkelijkheid. 
Nijhofff  streefde ernaar om poëzie te schrijven die zich ophield tussen hemel en aarde, tussen het 
hierr en nu enerzijds en de goddelijke waarheid anderzijds. Dorleijn wees in Terug naar de auteur 
opp die dubbelheid. Hij stelt dat poëzie voor Nijhoff een levensbeschouwelijke functie had; de 
kunstt kan het 'bovenmenselijke' bereikbaar maken. Maar, zo vervolgt Dorleijn, het wordt niet 
duidelijkk of we dat bovenmenselijke nu als immanentie of transcendentie op moeten vatten. Die 
tweee lijken te worden gemengd: 'de kunst is de schepper van het geestelijk principe, dat wordt 
voorgesteldd als iets dat in de ervaring aanwezig is buiten het aardse - en dat dus metafysisch is -, 
maarr dat in feite niet buiten maar in de realiteit is gesitueerd'.222 

Wee kunnen concluderen dat de witte plekken in 'Het veer', en met name het versregel wit, alle 
vierr de hiervoor besproken functies vervullen. Ten eerste verbeelden ze een positie ergens tussen 
hett hemelse en het aardse, ten tweede dragen ze een poëticaal streven uit naar het uitdrukken van 
hett 'naakte geheim', iets wat aan de alledaagse taal voorafgaat. Ten derde maken de witte 
plekkenn het gedicht 'lichamelijk' en organisch door het creëren van levende plekken in de 
enjambementenn waar kan worden ingeademd, of bijvoorbeeld door de lange regels die van het 
gedichtt een fysiek geheel maken. Ten vierde worden, net als in 'Herinnering', allerlei liminale 
zoness uitgebeeld in het wit: de droom, de slaap, maar ook een veerboot of een raam. 
Err is een vijfde functie bijgekomen, en dat is het vormgeven van een stilte binnen het gedicht, die 
zowell  in 'Het veer' als in 'Het uur u' een geladen, zwangere stilte bleek te zijn die is als het 
gedichtt zelf. 



DeDe moeder de vrouw 
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Inn 1934, dus in de derde periode van zijn dichterschap, schreef Nijhoff het enorm populaire 
gedichtt 'De moeder de vrouw' (1990: 220). 

DEE MOEDER DE VROUW 

Ikk ging naar Bommel om de brug te zien. 
Ikk zag de nieuwe brug. Twee overzijden 
diee elkaar vroeger schenen te vermijden, 
wordenn weer buren. Een minuut of tien 
datt ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken, 
mijnn hoofd vol van het landschap wijd en zijd -
laatt mij daar midden uit de oneindigheid 
eenn stem vernemen dat mijn oren klonken. 

Hett was een vrouw. Het schip dat zij bevoer 
kwamm langzaam stroomaf door de brug gevaren. 
Zijj  was alleen aan dek, zij stond bij 't roer, 

enn wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. 
O,, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. 
Prijss God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren. 

Menn heeft dit gedicht geïnterpreteerd als een verzoening tussen hemel en aarde. Waar Nijhoff in 
veell  van zijn gedichten een polariteit tussen het aardse en het metafysische beschrijft, en met de 
vormm van zijn gedicht uitbeeldt, zou het hier gaan om de uiteindelijke hereniging van die twee 
aspectenn van het leven en van de poëzie.223 Over het algemeen meent men dat hier sprake is van 
een,, zoals Sötemann het formuleert, 'hersteld metafysisch verband'. De brug in het gedicht wordt 
beschouwdd als symbool voor 'een verbinding tussen het leven hier en het hiernamaals'. 
Sötemannn schreef in 1968 een uitvoerige en indrukwekkende interpretatie van Nijhoffs gedicht, 
diee op deze conclusie gericht is.224 Om die te laten kloppen, moesten er wel een paar 
onduidelijkhedenn worden opgelost. Zoals het feit dat de overzijden bij Nijhoff 'weer*  buren 
worden.. Sötemann verklaart dat vanuit het feit dat Nijhoff in dit gedicht opnieuw zijn oriëntatie 
opp 'het Hogere' vond, na een periode waarin hij zich daarvan had afgewend. Sötemann beroept 
zichh hierbij op Nijhoffs prozatekst De pen op papier uit 1926, waarin het voornemen wordt geuit 
omm zich alleen nog op het aardse en lichamelijke te concentreren. Nijhoff zei dat hij was gestopt 
mett het streven naar het 'zien van God'. Voor de visie dat hij zich ten tijde van het schrijven van 
'Dee moeder de vrouw' in 1934 opnieuw op het metafysische zou richten is echter weinig bewijs. 
Inn de jaren dertig benadrukte Nijhoff juist meer dan ooit zijn gerichtheid op het hier en nu. Van 
eenn radicale omwenteling in zijn opvattingen na De pen op papier is dan ook geen sprake.225 

Eenn belangrijker bezwaar tegen Sötemanns interpretatie is dat er in het gedicht niet staat dat er 
eenn brug wordt geslagen tussen hemel en aarde: de zingende moeder die in deze interpretatie de 
'overzijde',, de hemel, zou belichamen, staat immers niet aan de overkant. 
Inn dat verband kun je ook wijzen op het ongepubliceerde 'De kreupele' uit 1932 (1990: 281), een 
gedichtt met een expliciet poëticale lading. Het begint met een schrijver die de arbeid staakt 
omdatt de taal een 'winterland' werd, en zich richt op de stad, het wereldse dus. De stad ligt hier 
'langss beide zijden', de schrijver is al op de brug, zag in de dunne wolken nog goden gaan en 
hoortt 'in 't blauw/Der onder mij spoelende kolken' nog de stem van een vrouw: 'Dat waren 
slechtss laatste visioenen/ Van een verminkt bestaan [...]*. Overigens blijkt hij de stad pas te 
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kunnenn bereiken als hij terugkeert naar huis en het boek eerst voltooit. Waar het mij om gaat, is 
datt dit gedicht een voorstudie lijk t van 'De moeder de vrouw', en dat ook in 'De kreupele' de 
vrouwenstemm niet van de overzijde, maar uit het water komt. 
Inn 'De moeder de vrouw' heeft de overkant bovendien niets hemelachtigs. De overzijden die 
weerr buren worden, zijn identiek. Vandaar dat Nijhoff het heeft over twee overzijden, zo spiegelt 
hijj  de oevers en impliceert dat geen van beide kanten 'gene zijde' is.226 De 'twee' van overzijden 
iss dus allerminst 'overbodig', zoals Sötemann meent: juist het benadrukken van één overzijde 
zouu pleonastisch zijn. De twee zijden zijn niet hemel en aarde, maar aarde en aarde, het zijn twee 
aspectenn van hetzelfde. Je zou kunnen zeggen dat na het metafysisch debacle uitt 'Het lied der 
dwazee bijen' Nijhoff met de twee oevers bevestigt dat er maar één verbond is en dat is het aardse 
verbondd - in plaats van de lege hemelen is er hier 'het landschap wijd en zijd'. De brug 
symboliseertt het belang dat Nijhoff in deze periode hecht aan de gemeenschap en de liefde voor 
dede ander, de nieuwe aandacht die Nijhoff had voor de aarde, die ook in 'Het veer' tot uitdrukking 
kwam. . 
Hett feit dat de brug met naam en toenaam genoemd wordt, versterkt het aardse karakter van het 
landschap,, evenals het banale, ontnuchterende taalgebruik in de eerste zes regels van het gedicht. 
Datt beide overzijden bij het platte en aardse horen, wordt ook bevestigd door de bewegingen in 
hett gedicht. All e lijnen zijn horizontaal, alleen de vrouw staat rechtop, in verticale richting.227 

Alss er iets hemelt, gebeurt het midden op het water en niet aan de Zaltse overkant. 
Tochh houdt ook Bakker vol dat dit gedicht, net als de hele bundel Nieuwe gedichten, gaat over de 
aanvaardingg van het aardse bestaan en dat de moeder en de vrouw daarvoor de belangrijkste 
symbolenn zijn. Het lyrisch ik kiest volgens Bakker in deze bundel altijd voor de aarde, net als de 
bijenn in 'Het lied der dwaze bijen' en de heilige Sebastiaan in 'Het veer'. Het kenmerkende van 
'Dee moeder de vrouw' is, zo betoogt Bakker, dat het lyrisch ik niet meer hoeft te kiezen tussen 
hemell  en aarde. Staat het water in de rest van de bundel voor een scheiding tussen hemel en 
aarde,, hier is die scheiding opgeheven. Vandaar, zegt hij, dat Nijhoff spreekt van een 'nieuwe' 
brug:: het is een andere brug dan die in zijn eerdere gedichten, een brug die niet scheidt maar 
verbindt.. Volgens Bakker - en zo verklaart hij ook het weer buren worden - ziet Nijhoff in dat 
dee scheiding tussen de twee overzijden schijn was en dat 'de tweeheid een twee-in-eenheid blijkt 
tee zijn'. Het is duidelijk, zo concludeert Bakker, dat in dit gedicht het punt bereikt wordt waar in 
dede hele bundel naar wordt gestreefd: verzoening van twee uitersten, 'ruwweg te beschrijven als 
hemell  en aarde'.228 

Hett uitgangspunt dat de moeder hier staat voor het aardse en hett wereldse, zou betekenen dat de 
vertegenwoordigsterr van het aardse en wereldse zich op het water bevindt. Zonder aan te geven 
datt daar in ieder geval een paradox in schuilt, maakt Bakker van het water, én van de 
eeuwigheid,, een symbool voor de aarde: 'de oneindigheid, de ruimte, is gewoon de aarde, hier in 
dee vorm van een (eeuwig) stromende rivier'. Nog een tegenstrijdigheid is dat de moeder symbool 
voorr het aardse is, en ook samenvalt met de brug, én een 'middelaar' is, de aarde die zichzelf 
uitdruktt in 'hemelse klanken'. Bakkers probleem is dat hij het metafysische moment in dit 
gedichtt moet rijmen met Nijhoffs gerichtheid op het hier en nu. 
Maarr die twee dingen hoeven elkaar bij Nijhoff niet uit te sluiten. Integendeel, Nijhoff meende 
datt de dichter het 'grenzeloze', het mysterie van het bestaan, kon incorporeren zonder zich op 
eenn hogere wereld te richten.229 Dat mysterie van het bestaan is hier te vinden in de complexe 
figuurr van de vrouw op het water. Net als in 'Het veer' staan de vrouw en de moeder hier niet 
tegenoverr elkaar, maar naast elkaar. Wellicht verklaart dat ook de merkwaardige, 
nevenschikkendee titel: die suggereert een niet al te definitief verband. 'De moeder de vrouw', 
watt natuurlijk ook naar de spreektalige uitdrukking verwijst, maakt moeder en vrouw tot een 
parallellee constructie die niet helemaal samenvalt. De overbrugging ontbreekt. 
Dee moeder is bij Nijhoff vaak symbool voor de aardse liefde, voor de warme jeugdherinnering, 
voorr het nieuwe leven, maar is door haar onaardse zuiverheid ook een soort engel. Zij kan, zoals 
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inn 'A water', de heilsboodschap brengen, zoals in 'Het veer*  een blik werpen op een onbekende 
wereldd waar het lyrisch subject niet aan kan raken, of door haar gezang Gods bescherming 
oproepen,, zoals in 'Herinnering*. 
Dee complexiteit van de vrouw in 'De moeder de vrouw' is dat zij deze tegenstrijdige symbolen 
vertegenwoordigt.. Zij staat voor zowel de warme menselijke gevoelens als voor een 
onbereikbaree gestorvene die buiten onze wereld vertoeft. Het 'mysterie van het bestaan' wordt 
hooguitt even aangeraakt op het moment dat zij door de aardse brug vaart. 
Datt Nijhoff stelde dat het onbekende in het alledaagse en tastbare schuilgaat, betekent nog niet 
datt hij het bekende voorgoed wilde laten samenvallen met het onbekende. Volgens Blanchot is 
hett poëtische streven het hebben van een 'rapport a 1'inconnu comme inconnu et ainsi mettre au 
centree de sa vie cela - 1'inconnu qui ne laisse pas vivre en avant de soi et qui, en outre, retire a la 
viee tout centre'. In 'De moeder de vrouw' wordt er volgens mij eveneens getracht te raken aan 
'hett onbekende als onbekende'. Hoe rijm ik die visie met het gegeven dat het gedicht wel 
degelijkk over een brug gaat? 
Wantt er ligt een brug, getuige ook het ontbreken van de gebruikelijke witregel tussen de eerste 
tweee kwatrijnen van het sonnet.231 De boot beweegt echter haaks op die brug: de vrouw, het 
schipp en het water moeten niet worden gelijkgesteld met de brug en de verzoening, maar zijn 
daaraann tegengesteld door de genoemde horizontale en verticale lijnen, en tevens door het 
statischee versus het dynamische. Alles ligt plat en stil, en het enige wat staat en beweegt is de 
vrouww op haar schip. 
Datt de vrouw geen symbool voor de brug is, wordt duidelijker bij een andere blik op de vorm 
vann het gedicht, die we kunnen beschouwen als een plattegrond van de gegeven situatie. Een 
dergelijkk zien van een gedicht van Nijhoff is niet vergezocht, blijkens Nijhoffs vele uitspraken 
overr de uiterlijke vorm van de woorden, zoals deze: 'iedere dichter zal mij begrijpen als ik zeg 
datt men een woord zien kan, zien als een voorwerp, en een proef op de som is wel terstond de 
groteree kracht die het geschreven of gedrukte dan het gedachte of gesproken woord heeft'.232 

Dee eerste twee kwatrijnen van het gedicht staan aan elkaar en symboliseren zo een brug, die 
wellichtt verwijst naar Nijhoffs nieuwe gerichtheid op het aardse, op liefde voor de ander en de 
gemeenschap.. Tegelijk laat de visuele presentatie van het hele gedicht het ontbreken van een 
andere,, essentiëlere brug zien. Als we de vorm van het gedicht zien als was het een plattegrond 
vann de geschetste situatie, dan is het of de eerste twee kwatrijnen de ene oever uitbeelden, en de 
laatstee terzine de andere.233 Daar tussendoor vaart, in de eerste terzine, het schip met de vrouw. 
Alss zij hier dus iets vertegenwoordigt, is dat de afwezigheid van een brug, een onbereikbaarheid. 
Dee witregels die haar van de twee oevers scheiden, spreken boekdelen. 
Datgenee waar ons verlangen naar uitgaat - de onbereikbare vrouw, de overleden moeder, God, 
kortomm 'het Andere' - vaart volstrekt onbereikbaar van ons weg. De witregels rond de eerste 
terzinee hebben hier als functie het uitbeelden van deze tussenruimte tussen het aardse en het 
metafysische:: de eerste functie die hiervoor aan de orde kwam. 

Hoee valt het geruststellende psalmgezang van de moeder te rijmen met haar onbereikbaarheid? 
GodGod wordt weliswaar genoemd in het gedicht, maar hij zit verborgen in een zeven lagen tellende 
spiraall  van taal, waar we hem niet uit kunnen ontwarren. De eerste stap die afstand creëert tussen 
dede lezer en de God uit de laatste regel, is dat Hij slechts tot ons komt via het gedicht, via de 
woordenn van de dichter. En het lyrisch subject heeft de stem van God ook niet rechtstreeks 
gehoord,gehoord, maar - en dat is de tweede laag - via de vrouw die over Hem zingt. Daar zit echter nog 
eenn derde laag tussen, want de dichter hoort zijn moeder alleen in zijn verbeelding of geheugen 
zingen. . 
Dee vierde laag wordt gecreëerd door de laatste regel van de eerste strofe: 'dat mijn oren 
klonken'.. Dit is een citaat uit het boek Samuel234 en het brengt een extra laag aan tussen tekst en 
lezer.. Een andere tekst, in dit geval de bijbel, komt tussen hen in te staan. De vijfde laag is ook 
eenn citaat, namelijk de psalm die de vrouw bij het roer zingt. 



Dee zesde laag bestaat eruit dat de vrouw ons maant om God te prijzen; dus weer over hem te 
spreken.spreken. Het is niet toevallig dat zij niet zingt, bijvoorbeeld 'ik schuil bij U, o God', maar dat zij 
haarr luisteraars aanspoort hem te noemen, alsof hij anders niet kan bestaan. De zevende laag ten 
slottee is dat het hier geen echt psalmcitaat betreft, maar een door Nijhoff samengesteld citaat; het 
iss dus weer de taal van de dichter die we horen. De cirkel is rond, en God is eruit verdwenen. 
Dee dichter citeert het lyrisch subject, dat Samuel citeert wiens oren klinken, en dat zich verbeeldt 
hoee een vrouw zijn dode moeder citeert die twee psalmen citeert waarin iemand wordt geciteerd 
diee God zou moeten prijzen. God is alleen aanwezig in een duizelingwekkende afgrond van taal. 
Off  liever gezegd: hij is afwezig in die taal. Nijhoffs gedicht is de consequentie van wat hij zelf 
noemtt 'de onttroning van hett Opperwezen, door de ontdekking van de "ledige" oneindigheid der 
ruimtee boven ons'. 
Ookk het sonnet dat Awater in Nijhoffs gelijknamige gedicht voordraagt heeft vele lagen van taal. 
Eenn man, die lijk t op de gestorven broer van de 'ik', maar die ook trekken van de dichter Eliot 
heeft,, zoals Van den Akker betoogt,236 zingt een vertaling van een sonnet van Petrarca, waarin de 
liefdee wordt bezongen; de Petrarcaanse liefde die ideaal is en daarom niet reëel. Voordatje hier 
eenn heilsboodschap aan kunt verbinden, moetje ook door allerlei niveaus van irrealiteit en 
afwezigheidd heen. De eerste laag is die van de onduidelijke identiteit van Awater - net zo min als 
vann de moeder in 'De moeder de vrouw' is zijn bestaan zeker. De tweede laag is die van het 
sonnet:: dat horen we niet 'rechtstreeks' maar als een citaat van de 'ik' in zijn relaas. De derde 
laagg is weer een citaat: namelijk Awater die Petrarca citeert. De vierde laag is die van de 
vertaling.. De vijfde is die van de irrealiteit van wat er in het gedicht bezongen wordt. 

Nuu de overkoepelende symbolische betekenis van 'De moeder de vrouw* is weggevallen, blijkt 
datt de losse eindjes die Sötemann aan elkaar breide, anders kunnen worden gelezen. Zo verklaart 
Sötemannn het feit dat de vrouw in Nijhoffs gedicht bij en niet aan het roer stond, door te stellen 
datt de rivier de doodsrivier is, en het schip het 'Scheepken onder Jezus hoede', uit een gezang. 
Dee vrouw hoeft dus niet aan het roer te staan omdat Jezus het schip stuurt. 
Daartegenn protesteerde Ornée in een reactie: hij zei dat de vrouwen op die grote 
binnenvaartschepenn inderdaad maar een beetje 'bij' het roer stonden te breien; het roer af en toe 
aanrakenn met de knie was voldoende.237 Ornées alternatieve interpretatie komt erop neer dat alle 
raadselachtighedenn oplosbaar zijn wanneer de lezer meeleeft met de in het gras liggende dichter: 
'menn moet zich deze belevenis kunnen voorstellen, men moet het zelf kunnen meevoelen, om dit 
gedeeltee van het sonnet te kunnen begrijpen'. Of dat alle raadselachtigheden van het gedicht 
oplostt is maar de vraag, temeer daar Sötemann heeft aangetoond dat het gedicht niet is 
geschrevenn naar aanleiding van een ervaring van de dichter, maar is gebaseerd op het verhaal dat 
Nijhofff  van een vriend hoorde. Wie naar Zaltbommel afreist in de hoop het gedicht beter te 
begrijpen,, vangt bot. 
Eenn meer aannemelijke verklaring voor het bij het roer staan, is dat Nijhoff het alternatief terecht 
lelijkk vond: 'zij was alleen aan dek, zij stond aan 't roer'. De herhaling van 'aan' is niet mooi, de 
samentrekkingg 'stond aan 't' is lastig uit te spreken. De andere mogelijkheid: het eerste 'aan' in 
dee regel veranderen, was natuurlijk geen optie. Want dan moet er een 'het' bij en is het ritme 
weg:: 'zij was alleen op het dek, zij stond aan 't roer'. Deze stilistische verklaring wordt gestaafd 
doorr het feit dat Nijhoff in een eerdere versie van het gedicht inderdaad gewoon 'aan' schreef, 
maarr het later in 'bij' veranderde238. Een puur technische aangelegenheid. 
Hetzelfdee geldt voor het mysterie van de 'tien minuten' dat Sötemann zoveel hoofdbrekens kost. 
Hett is de enige plooi in het gedicht die hij niet glad kan strijken: 'waarom die toestand met 
zoveell  nadruk "een minuut of tien" moet duren, is mij nog niet helemaal duidelijk', geeft hij toe. 
Datt tien (eerder dan vijf minuten of een kwartier) rijmt op het zien uit de eerste regel, mag niet 
meespelenn van de strenge structuralist Sötemann.23 
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Maarr er is nog iets anders aan de hand met de tijd. De tien minuten staan in scherp contrast met 
dee 'oneindigheid'. Ongeveer net als het suffe kopje thee zich verhoudt tot de rivier. De vier 
bepalingenn in regel 4 en 5, 'een minuut of tien/ dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken' 
hebbenn nog een andere functie dan alleen het 'vertragen' dat Sötemann noemt. Met die vier 
bepalingenn wordt een banale, alledaagse en temporeel beperkte wereld geschetst, die alleen in 
hett gedicht, voor een ondeelbaar moment, deel uitmaakt van de oneindigheid. 
Datt er hier iets opvallends gebeurt met twee verschillende tijden bleek al in de eerste twee regels; 
'ikk ging om te zien' wordt gevolgd door 'ik zag'. En ook in de rest van het gedicht worden 
verschillendee tijden naast elkaar gebruikt. Zo is 'worden weer buren' uit regel 4 ineens 
tegenwoordigee tijd. Ook in regel 8 komt een vreemde combinatie van tegenwoordige en verleden 
tijdd voor: 'een stem vernemen dat mijn oren klonken1. Daar zou je toch 'klinken' verwachten. 
Datt hier twee tijden in een zin worden gebruikt, kan met rijmdwang te maken hebben: 'klonken' 
rijmtt op 'gedronken' uit regel 5. 
Maarr ook de terzinen zetten twee tijden tegenover elkaar: 'Bevoer' en 'voer' wordt afgewisseld 
mett 'kwam gevaren'. Komrij meent dat het die constructie is die het gedicht bijzonder maakt. Hij 
denktt niet dat het de moeder en de psalmen zijn die hier ontroeren en, zo merkt hij op, 'je komt 
err ook niet door te zeggen dat dit een doodsrivier is'. 'De denk', zo gaat Komrij verder, 'dat het 
dede manier is waarop er wordt gemanoeuvreerd met tijd en ruimte - de tijd en de ruimte die in de 
eerstee regels al over elkaar heen schoven'. 
Datt denk ik ook, al is 'over elkaar heen schuiven' naar mijn mening te sterk uitgedrukt. De twee 
tijdenn vallen niet precies samen. 'Kruisen' is denk ik een beter woord; de twee tijden snijden 
elkaarr maar vallen niet samen; dat zou immers betekenen dat het heden en verleden voorgoed in 
elkaarr overgaan.240 Maar dat gebeurt slechts in een ondeelbaar, subliem moment. Zoals 
horizontalee en verticale lijnen elkaar kruisen in dit gedicht, kruisen heden en verleden elkaar. 
'Kwamm gevaren' valt voor heel even samen met 'voer'. 
Hett effect is een stilstaande beweging. Precies zoals de vrouw op de boot beweegt en stilstaat, zo 
heeftt Nijhoff dat met het beschreven moment in zijn gedicht gedaan. Het is voorbij maar ook niet 
voorbij,, zodat zijn gedicht niet statisch is geworden. Rodenko noemde dat als kenmerk voor het 
moderne,, altijd 'voorlopige' gedicht: de tijd wordt er niet in opgeheven en de wereld niet tot 
stilstandd gebracht.241 

Dee tegenstelling tussen stilstand en beweging wordt in de rest van het gedicht verder uitgewerkt. 
Zoalss we zagen, is de brug statisch, net als de liggende ik in het gras en de overzijden, in 
tegenstellingg tot het bewegende van de vrouw en het schip. Als we een plattegrondje van de 
situatiee van het gedicht tekenen, krijgen we, opnieuw, een kruis: 

b b 
r r 

s c h i p p 
u u 
g g 

Datt er hier kruisende lijnen zijn, wordt nog bevestigd door het mysterieuze 'door de brug 
gevaren',, wat niemand bij mijn weten als een 'ongerijmdheid' in de tekst heeft gelezen, maar 
watt op zijn minst een opmerkelijke formulering is, tenzij het gaat om een ophaalbrug, wat niet 
ergg waarschijnlijk is. 
Zoo wijzen de lijnen van dit gedicht niet op een verzoening, maar op een onoplosbare dualiteit. In 
feitee is het gedicht zelfs opgebouwd uit dualiteiten. Er is een ruimtelijke tegenstelling, tussen de 
horizontalee en verticale lijnen in het gedicht. Er bleek ook een temporele tegenstelling, tussen 
hedenn en verleden, tussen het nu en de oneindigheid. Ten slotte lijk t de ikfiguur een 
psychologischee dualiteit te zijn, in de eerste twee regels van het gedicht. Daarin worden twee 
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'ikken'' gepresenteerd, gezien de opvallende herhaling van het woordje 'ik' aan het begin van 
regell  1 en 2. Ook het gedicht 'Het kind en ik', eveneens uit de Nieuwe gedichten, begint met 
tweee maal 'ik', inclusief de veranderde werkwoordstijden: 'Ik zou een dag uit vissen/ ik voelde 
mijj  moedeloos*. 
Diee dubbele ik in 'Moeder de vrouw' wordt begrijpelijker uit het verschil tussen 'Daging om te 
zien'' en 'ik zag'. Het een is tijd en beweging, het ander is stilstand en contemplatie. Het 
'redundante**  twee van de overzijden wordt dan onder andere gebruikt om de dubbelheid van de 
ikkenn te bevestigen: ik + ik = twee, staat er in het begin van dit gedicht. 
Inn dit verband zou ik willen wijzen op Nijhoffs versexterne poëticale uitspraken, waarin hij keer 
opp keer benadrukte dat het gedicht het zonder de maker moet doen, dat het gedicht aan de 
persoonlijkheidd van de dichter is onttrokken. Een proces dat juist in termen van dualiteit wordt 
beschreven:: 'Geformuleerd als een proces van "zelfverdubbeling", van "objectivering" of van 
doodgaan',, zoals Van den Akker het samenvat.2 

Diee zelfverdubbeling is vaker te vinden bij Nijhoff, en wordt dikwijl s geformuleerd in termen 
vann een splitsing tussen lichaam en geest. De prozatekst De pen op papier gaat over dat 
probleem.. De dichter vertelt dat zijn bewustzijn 'part noch deel' meer heeft aan zijn lichaam, en 
vraagtt zich af: 'besta ik zodoende niet uit twee elkaar tegenwerkende elementen, elkaar 
bestrijdend,, buiten controle der rede, misschien op leven en dood? Hij heeft talloze nachten 
geprobeerdd zijn ziel omhoog te drijven tot een 'zien van God' en besluit nu om haar omlaag te 
houdenn bij het lichaam. Het enige criterium is het fysiek genot tijdens het schrijven. Alles wat 
alleenn geest is en geen lichamelijkheid heeft, jaagt hem angst aan: 'ik was namelijk alleen bang 
voorr alles wat onduidelijk, denkbeeldig, onlichamelijk zich voordeed, voor alles wat ontastbaar 
doorr mijn brein heen spookte, voor alles kortom wat niet bestond, wat zich slechts aankondigde 
omm spoorloos weer te verdwijnen, een voetstap zonder wandelaar, een opengaande deur 
waardoorr niemand binnentrad...' Je kunt je afvragen of Nijhoff met die 'voetstap zonder 
wandelaar'' verwijst naar de openingsregel van zijn eerste bundel, De wandelaar. 'Mijn eenzaam 
levenn wandelt in de straten'. Ten tijde van zijn debuut accepteerde hij de splitsing tussen geest en 
lichaamm nog, nu tracht hij een hereniging teweeg te brengen. Misschien is dat wel de enige 
verzoeningg waar in 'De moeder de vrouw' naar wordt verwezen. De twee zijden van de dichter, 
diee elkaar eens bewust vermeden, en hier dus weer samen kunnen komen. 
Hoewell  de brug lijk t op een poging van de dichter om zijn lichaam en zijn verbeelding, zijn 
aardsee en zijn geestelijke kant, dichter bij elkaar te brengen, zijn er te veel dualiteiten in het 
gedichtt om te denken dat er daadwerkelijk sprake is van verzoening. Alleen al de formulering 
'twee'twee overzijden' benadrukt dat het ondanks alles twee aparte zijden zijn. Daar komt bij dat 
bruggenn en andere drempelzones bij Nijhoff niet duiden op verzoening maar op een onzeker 
tussenstadium,, en dat de brug er weliswaar ligt maar niet betreden wordt. De hereniging is niet 
daadwerkelijkk bereikt, maar er is sprake van een toestand waarin geest en lichaam in elkaar over 
zoudenn kunnen vloeien. Alleen in het gedicht is een dergelijk moment van overgang mogelijk: 
datt is de kern van Nijhoffs 'liminale poëtica'. 
Opp poëticaal niveau lijk t er in het gedicht iets in deze trant te gebeuren: de dichter tracht, tijdens 
hett schrijven, geest en lichaam te verzoenen. Het gedicht dat daaruit voortkomt, staat daar 
desalnietteminn geheel los van en vaart zelfstandig van zijn verdubbelde schepper weg: Nijhoff 
eistee van het gedicht dat het 'los van ons geraakt, zelf een wil krijgt, een organisme wordt, en, al 
iss het maar voor één ogenblik, buiten ons getreden een eigen leven vervolgt'. 
Datt wil nog niet zeggen dat Nijhoffs gedicht louter een mislukking en een tekort verbeeldt. Het 
debaclee van moderne poëzie gaat, zoals Rodenko stelde, eerder gepaard met een gevoel van 
triomff  dan van nederlaag: 'het echec is tevens finale, paukeslag, apotheose - en wel omdat het 
echecc voor de dichter betekent dat hij een uiterste grens heeft bereikt, de grens waar hij oog in 
oogg staat met het Onnoemelijke, Onnoembare'.246 Het is een triomf als het de dichter lukt om het 
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vliess tastbaar, transparant te maken. Door die transparantie kunnen we even in de tijdeloze 
wereldd van de oorsprong kijken, zo zegt Rodenko. 
Hiervoorr heb ik getracht aan te tonen dat Rodenko's ideeën overeenstemmen met de poëticale 
lezingg van 'Het veer*, en met het gebruik van het typografisch wit daarin. Deze theorie vormt 
ookk een exacte beschrijving van wat er gebeurt in 'De moeder de vrouw'. Omdat de moeder 
natuurlijkk 'de oorsprong' bij uitstek is, en vooral omdat er een ondeelbaar moment is waarin er 
evenn wordt geschampt aan de 'uiterste grens', aan een andere wereld. Wat Nijhoff presteert, is 
'ergens,, al is het maar even, deel aan dat Andere te hebben gehad, dat is tevens de uiterste triomf 
vann de dichter van het echec' (Rodenko 1991: 253)- Je zou dat moment kunnen verbeelden als de 
lijnenn die elkaar kruisen in het gedicht. Het lyrisch subject kan worden gesitueerd in de eerste en 
derdee strofe, de moeder de vrouw vaart daar in de tweede strofe doorheen. Het ogenblik waarop 
hett lyrisch subject en het beeld van de moeder elkaar kruisen is een schampen aan het Andere: 

i i 
m o e d er r 

k k 

Alss er in dit gedicht dus een verzoening is tussen het aardse en het Andere, dan vindt die alleen 
plaatss in het ondeelbaar ogenblik waarop de lijnen elkaar kruisen, waarop de moeder hemelse 
bezielingg geeft aan het aardse verbond. Bij de gratie van de brug tussen aarde en aarde, is er een 
ondeelbaarr ogenblik van contact mogelijk. Dat sluit aan bij Nijhoffs opvatting dat religie alleen 
nogg zin heeft in aanraking met het aardse: 'God is in de realiteit of Hij bestaat voor ons niet'. 
(1982:: 258). 
Datt er geen permanente verzoening is of een samenvallen blijkt uit het feit dat de moeder altijd 
afgezonderdd blijf t door het water, oftewel door de twee witregels. Het lijk t mij dat in de witregels 
diee de strofe over de vrouw en het schip omvatten, Rodenko's 'vlies' tussen de werkelijkheid en 
hett Andere gesitueerd kan worden. Op die manier kan dit typografisch wit twee van de vier 
functiess vervullen die hiervoor aan de orde kwamen: het verwijst naar iets metafysisch (de eerste 
functie)) en het is een tussenruimte (de vierde functie). 
Err mag dan bij Nijhoff een brug zijn, waar het om gaat vaart daar onbereikbaar tussendoor. Dat 
iss een witte en onbenoembare plek in het hart van het gedicht, de plek waar moderne poëzie 
volgenss Blanchot altijd op is gericht: 'La littérature a pour loi ce mouvement vers autre chose, 
verss un au-dela qui pourtant nous échappe, puisqu'il ne peut être [..]'. 'C'est done ce manque, ce 
vide,, eet espace vacant qui est 1'objet et la creation propre du langage'.247 

Inn deze lege plek lijk t Nijhoffs vrouw te bewegen: 'midden uit de oneindigheid'. Zij is enerzijds 
hett moederlijke en het aardse, maar anderzijds is zij een dodelijke Sirene die slechts een afgrond 
vann taal te bieden heeft. Men heeft ook over haar opgemerkt dat zij een middelaar is. Dat gaat 
denkk ik alleen op wanneer we haar niet opvatten als goddelijke boodschapper, maar als wat 
Rodenkoo verstaat onder de 'middelaar' in het moderne gedicht: een boodschapper die slechts 
stiltee te bieden heeft. Op die manier zouden de witregels die de vrouw omringen ook de tweede, 
poëticalee functie vervullen. 
Volgenss Rodenko gaat het in moderne poëzie om het ontvangen van tekens, om het horen van 
eenn stem die spreekt. Het ligt dan voor de hand, zo vervolgt hij, dat die stem wordt gekoppeld 
aann de voorstelling van een persoon: 'Het kan God zijn, het kan een gestorven geliefde zijn (die 
zichh dus in het Andere bevindt), het kan de ziel zijn die, als anima, mediatrix tussen het ik en het 
Anderee is, - in de grond van de Zaak zijn God, vrouw en ziel drie aspecten van één gestalte: die 
vann de middelaar tussen de dichter en het Andere. Dat het geen wezenlijk verschil maakt of God, 
vrouww of ziel (óf de dood, de nacht als persoonlijkheid voorgesteld) "bedoeld" wordt - van God, 
vrouww en nacht gaat hetzelfde "verblindende zwijgen" uit en om dat zwijgen is het te doen -
blijk tt wel hieruit dat deze poëzie steeds tot dezelfde verbeeldingen komt'. 48 
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Ookk De Boer noemt deze mysterieuze middelaarsrol van de vrouw, hij spreekt in dit verband 
overr 'de verticale oneindigheid van de ordeverstorende vreemdeling'. Hij wijst op andere 
gedichtenn van Nijhoff, zoals 'Awater', waarin concrete personen bezieling brengen in een 
woestijnachtigee wereld. 
Well  denk ik dat 'bezieling' wat te positief gesteld is, en dat Nijhoff ook in 'Awater' zegt dat de 
anderr geen soelaas biedt en noodzakelijkerwijs op afstand moet blijven. Aan het eind van dit 
gedichtt vertrekt het lyrisch subject alleen met de trein en bleek Awater geen reisgenoot. Awater 
blijf tt achter bij de heilsoldate, de moeder, en het lyrisch subject moet hen voorbij. Dat is dus ook 
eenn subliem moment van kruisen, zij het gespiegeld aan de situatie in 'De moeder de vrouw'. 
Daarr reist de vrouw verder, terwijl de ik achterblijft. Awater en de heilsoldate hebben wellicht 
evenn bezieling gebracht, zoals De Boer zegt, maar dat is aan het einde van het gedicht voorbij. 
'A'' betekent ook water, zoals Nijhoff zelf opmerkte. Dus net als de vrouw die door twee stroken 
waterr van de dichter en de werkelijkheid werd gescheiden, wordt in de naam 'Awater' het water 
verdubbeld.. Zowel Awater als de moeder de vrouw blijven uiteindelijk buiten bereik, net zoals 
hett lied dat zij zingen. 
Ikk zou het zelfs andersom kunnen lezen. De vrouw is niet aards, maar staat integendeel voor het 
gedichtt zelf, voor de taal. Volgens Rodenko betekent de middelaar in moderne poëzie niets 
anderss dan de personificatie van het gedicht. Het laatste kruis zou er vervolgens zo uit komen te 
zien: : 

d d 
i i 
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h h 
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Daarmeee is niet gezegd dat 'De moeder de vrouw' 'eigenlijk' alleen over het dichten gaat, wel 
datt er een poging in wordt gedaan om aan iets onbereikbaars te raken met woorden in deze 
modernee tijd, 'dans ce temps de la détresse qui est celui de 1'absence des dieux', zoals Blanchot 
hett noemt. Hier blijkt niet wat de waarheid achter de woorden is, maar hoe de dichter heeft 
gezegdd dat de waarheid onzegbaar is. Door alles wat er staat, wordt ook meteen een kruis gezet. 
Alleenn al daarom is het onmogelijk om met enige zekerheid te spreken over dé betekenis van het 
gedicht.. Zodra Nijhoff iets van betekenis opschrijft, wordt het ontkend, uitgewist, op afstand 
gebrachtt of omhuld met taal. 
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Dee stilte worstelt hijgend naar een woord. 
M.. NIJHOFF 

HetHet licht 

Somss stroomt er licht van bovenaf in Nijhoffs sonnetten: licht dat valt uit het typografisch wit. 
Neemm het gedicht 'Aan mijn kind m* (1990: 55) uit De wandelaar. Een kind wordt, in de eerste 
regell  van het sonnet, aan een venster gebracht, zodat het wit boven het gedicht de buitenwereld 
kann uitbeelden, waar het 'stroomend licht' vandaan komt. Het kind heeft, net als de jongen in 
'Herinnering',, nog een vanzelfsprekende verhouding tot het Hogere. De volwassen 'hij' in het 
gedichtt kan alleen maar als een buitenstaander luisteren,250 hij kan niet (meer) deelnemen aan dit 
gesprek.. Dat het kind het wél kan, is waarschijnlijk omdat het zich nog in een overgangsfase 
bevindt,, uitgebeeld door het venster waar hij aan staat. De eerste terzine luidt zo: 

Enn wie goed luistert naar dit stil gesprek, 
Diee zal de woorden in zijn hart bewaren: 
Hijj  hoort de stem van Gods eenvoudig leven -

Godss stem is dus alleen in de stilte van de witregel te horen. Het wit wordt door het 
gedachtestreepjee nog meer 'betrokken' bij de tekst. Het lijk t alsof de streepjes, die Nijhoff 
veelvuldigg gebruikt, het tegenovergestelde van een punt zijn in zijn werk. Is een punt een 
afsluitingg van de regel, een streepje laat de regel juist het wit inlopen. Nijhoff gebruikte heel veel 
streepjess in handschriften en eerste versies van zijn gedichten, maar verwijderde ze ook vaak bij 
dee definitieve publicatie van zijn gedichten. Zijn allervroegste, niet-gepubliceerde gedichten 
overspoeldee hij met streepjes: halve regels waren streep. Ik heb sterk de indruk dat de streepjes 
diee hij wel liet staan, betekenisvol zijn; dat ze een zachte drempel vormen tussen tekst en niet-
tekst. . 
Somss heeft dat grammaticale redenen: Nijhoff gebruikt dan bijvoorbeeld de directe rede of er is 
sprakee van een tussenzin, maar af en toe lijk t het streepje alleen een visuele functie te hebben, en 
volgtt het op regels of strofes die sterker bij het wit betrokken zijn dan andere.251 Een 
vergelijkbaree 'geleidelijke' overgang naar het wit is de komma. Ik heb de indruk dat Nijhoff 
komma'ss gebruikt op de plaatsen waar hij het wit na een regel of na een strofe 'functioneler' 
maakt,, dat wil zeggen van meer betekenis voorziet. De sterke afsluiting van de punt wordt 
vervangenn door de zachte komma, ook waar dat syntactisch niet nodig is, en de regel of strofe is 
zoo meer geopend naar het wit van de pagina. 
Eenn voorbeeld van een gedicht dat 'uitloopt' in een streepje is het vroege, niet-gepubliceerde 
gedichtt 'Angst' (1993: 74) dat eindigt op de regel: 'En zag de morgen lichten - '. Het licht lijk t 
zoo het gedicht binnen te sijpelen na de lange nacht vol nachtmerries die in het gedicht beschreven 
werd.. Het licht komt regelmatig voor in gedichten die gaan over erotiek en zonde. In deze 
periode,, begin 1916, schreef Nijhoff vaker poëzie in de trant van Baudelaire of Van de 
Woestijne;; het vlees smacht maar de vervulling van de lust brengt slechts doem. Na een duistere 
enn bedreigende nacht kan het licht dan verlossing brengen. 
Eveneenss begin 1916 schreef Nijhoff het evenmin gepubliceerde gedicht 'Morgen' (1993: 86), 
overr het licht van Gods dageraad dat de nacht omhult, een nacht waarin de lyrische ik 'beestig' is 
geweestt met de vrouw die naast hem ligt. Waar het mij hier om gaat, is dat het licht wordt 



219 9 
gevolgdd door een witregel. Het eerste kwatrijn eindigt met: 'Licht van den morgen dat mij deed 
genezen'.252 2 

Hett uitbeelden van dit zuivere - of soms zelfs hemelse - licht rond en in Nijhoffs gedichten kan 
dee zesde functie van het typografisch wit genoemd worden. Of liever gezegd: de zesde functie is 
eenn iconische, waarbij geregeld het licht wordt uitgebeeld. Door het licht 'onder te brengen* in 
hett wit, maakt Nijhoff van zijn eigen gedicht een soort donker: het contrast tussen tekst en niet-
tekstt wordt ermee vergroot. Deze iconische functie wordt subtieler in Nijhoffs latere poëzie, 
waarinn zowel het licht als de schaduw of het donker door het wit kan worden uitgebeeld. Dat past 
inn het beeld dat zich begint te vormen van Nijhoffs steeds complexer wordende poëzie. 
Neemm het sonnet 'Het tuinfeest', dat wil zeggen de versie die in Vormen verscheen en die 
waarschijnlijkk in 1924 werd gemaakt (1990: 148)253: 

Dee Juni-avond opent een hoog licht 
Bovenn den vijver, maar rond om de helle 
Lamp-lichtee tafel in het grasveld zwellen 
Dee boomen langzaam hun groen donker dicht. 

Wij ,, aan 't dessert, eenzelvige rebellen, 
Ontveinzenn 't in ons mijmerend gedicht, 
Omm niet, nu 't uur eind'lijk naar weemoed zwicht, 
Elkanderss kort geluk teleur te stellen. 

Ginds,, aan den overkant, gaan reeds gitaren, 
Enn lampions, en zacht-plassende riemen, 
Langzaamm over verdronken sterren varen -

Zijj  zingen, nijgen naar elkaar en kussen, 
Geenszinss om liefde, maar om de sublieme 
Momentenn en het sentiment daartusschen. 

Ikk citeer het gedicht natuurlijk in de eerste plaats om het slot met het versregelwit tussen 
'sublieme'' en 'Momenten'. Het sublieme, dat wil zeggen het ongrijpbare van wat ertussen die 
momentenn gebeurt, heeft hier een plaats gevonden in het oponthoud tussen regel 13 en 14. 
Maarr ook de overgang van licht naar donker in de eerste strofe is opvallend. In het wit boven het 
eerstee kwatrijn schijnt het licht; het licht boven het gedicht wordt zelfs heel toepasselijk 'hoog' 
lichtt genoemd. Dan is er nog het licht na regel twee door het enjambement 'helle/ Lamp-lichte 
tafel'.. In de loop van de strofe wordt het echter donkerder en donkerder, totdat de strofe 'dicht' 
is,, net als de duisternis. Op dergelijke plekken versterkt het typografisch wit het thema van het 
lichtt versus het donker. 
Ookk in 'Het souper', 'De vogel' en 'Aubrey Beardsley' is er een donkere en bedreigende 
buitenwereldd versus een bedreigde gezamenlijkheid binnen bij kaarslicht: een contrast dat wordt 
versterktt door de uiterlijke vorm van het gedicht. In het souper worden 'wijn en brood' 
neergeslagenn uit de greep der handen. Die religieuze symbolen bieden geen houvast meer in dit 
duisterr en het 'groot/ Waaien*. 'Het souper' eindigt met de aansporing: 'Lach en stoot glazen 
stukk tegen elkander'. Die lach klinkt door in het wit tussen dit gedicht en het volgende, 'De 
vogel',, dat begint met de regel: 'Als menschen lachen die 's nachts iets vreemds vreezen'. 

Behalvee het geruststellende zonlicht kunnen de sterren schijnen in het wit rond Nijhoffs 
gedichten.. Neem 'Het klimop' uit 1934 (1990: 208), in zekere zin de tegenpool van 'De moeder 
dee vrouw'. Waren daar alle bewegingen horizontaal en die van de moeder verticaal, in dit 



gedichtt is het andersom. De 'ik' klimt op een muurtje en gaat een trap op, de klimop is hoger 
gaann reiken. Hij wordt teruggevoerd naar het moment dat hijzelf als kind ziek in het prieel lag, 
tussenn de klimop, en naar de sterren keek - waarop een witregel volgt. Aan het einde van het 
gedichtt keert hij terug in het heden, en het gedicht eindigt met stijgende sterren, zodat het 
eindewitt weer het licht versterkt. 
Eerderr al schreef Nijhoff een gedicht dat helemaal over sterren ging: het ongebundelde maar wel 
gepubliceerdee gedicht 'Kristal en sterren' (1990: 177). Daarin staan in de eerste strofe twee 
dingenn tegenover elkaar: de sterren in de hemel, en het vuur van Christus dat 'kristal' is: 
bevrorenn is in een steen. De sterren staan ieder aan een kant van de wereld en worden 'in de kern 
vann elk element' weerkaatst. Het gedicht bestaat uit vijf strofen, waarvan de middelste, derde het 
'tussen'' uitbeeldt: 

OO sterren, versplinterd heelal, 
Vuurr langs den hemel heen -
OO Christus, begraven kristal, 
Vuurr dat bevroor in den steen! 

Terr weerszij der wereld geplaatst, 
Wordtt der sterren koud firmament 
Tott een gunst' renden gletscher weerkaatst 
Inn de kern van elk element. 

Enn tusschen hen beiden schuift 
Eenn schaduw-spel door den tijd 
Vann stervende vormen, en stuift 
Weerr uiteen naar hun eeuwigheid -

Welkk een goedheid van God 
Heeft,, toen de vloek was gesteld 
Overr ons donkerend lot, 
Dee weinige eeuwen geteld, 

Enn schiep uit zijn witten schoot 
Ditt onuitputt'lijk geluk 
Tusschenn licht en licht, en den dood 
Alss een tintelend oogenblik! -

ZowelZowel 'Eeuwigheid' als 'oogenblik' 'langs den hemel heen' wordt gevolgd door een liggend 
streepje.. Het leven zelf lijk t te worden voorgesteld als een 'schaduw-spel', dat zich afspeelt 
tussenn licht en licht.254 Aangezien ook het gedicht zich bij Nijhoff vaak ontwikkelt tussen licht en 
licht,licht, krijgt de vorm van het gedicht een spiegelend karakter. Precies in het midden, in de derde 
strofe,, speelt het schaduwspel zich af. Dat schaduwspel staat tussen twee soorten sterren: die aan 
hett firmament, en de weerspiegeling daarvan 'In de kern van elk element', dat associaties 
oproeptt met het Christus-kristal uit de eerste strofe. 
Jee kunt je afvragen of het 'kristal' waar de sterren in begraven worden, niet ook het gedicht zelf 
is.. Dorleijn stelt inderdaad een poëticale lezing van dit gedicht voor (1993: 16). Hij wijst op een 
ontwikkelingg in de betekenis van sterren bij Nijhoff. In eerste instantie werden ze als 
conventioneell  symbool gebruikt: een teken voor de geboorte van Christus, waardoor de sterren 
verbondenn zijn met het hemelse dat troost biedt. In de jaren twintig, dus zoals in het hiervoor 
besprokenn gedicht, staan de sterren voor een buitenwerelds ideaal dat wellicht door de poëtische 
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creatiee bereikt kan worden. In de jaren dertig ten slotte zijn volgens Dorleijn 'de nieuwe sterren' 
filmsterrenn geworden, en is het het licht van de stad dat de toekomst symboliseert. 
Hemellichamenn vertegenwoordigen het oude: het aardse licht wijst voortaan de weg. Dorleijn 
bespreektt een gedicht over de sterren, waarvan vele varianten bestaan. In de eerste variant (1993, 
nr.. 203a), die verscheen in de eerste druk van Nieuwe gedichten, heet het gedicht nog 'De 
gesternten'' en is de lading christelijk; de sterrenbeelden staan voor het marteltuig waarmee we 
Christuss vermoorden. Het strofewit verbeeldt hier het duister: 'De ruimte in van 't volstrekte 
hemeldonker'.. In de volgende drie varianten komt er meer betekenisvol wit bij, zoals een 
witregell  na 'fonkelt als nieuwe sterren in den nacht'. En het gedicht eindigt met 'het 
ondermaansee duister': De zon blijf t uit// (1993,203b). In de definitieve versie heeft 
Nijhofff  blijkbaar besloten om zijn sterke laatste strofe nog meer kracht bij te zetten door ook de 
traditionelee vorm van hett sonnet te verbreken (1990: 217). Ik citeer deze versie in zijn geheel: 

DEE NIEUWE STERREN 

Eertijds,, door een nog schuldeloos geslacht, 
werdd held of dier tot sterrenbeeld verheven. 
Nuu wij de moord te Golgotha bedreven 
straaltt ander licht ons tegen uit de nacht. 

Voorr ons werd marteltuig tot sterrenpracht. 
Wijj  zien de Doornenkroon ten hemel beven, 
Zienn Geselroe en Spijkers schijnsel geven, 
Enn Dobbelsteen, en Lans met lange schacht. 

Verheimelijktt temidden van die luister 
breidtt de Gekruisigde zijn armen uit. 

Wiee voeren in het ondermaanse duister 
onderr Pilatus' oog zijn Passie uit? 

Petrus,, de Dienstmaagd, Barbas zonder kluister. 

Geenn haan kraait. Geen hond blaft. De zon blijf t uit. 

Hett gedicht telt nog wel veertien regels, maar het sextet is verdeeld in twee keer twee regels en 
tweee keer een enkele regel.255 Hoewel het strofewit na de eerste strofe nog steeds werkzaam is 
alss verbeelding van het licht dat ons toestraalt uit de nacht, lijk t het in het tweede deel van het 
gefragmenteerdee sonnet juist het donker te zijn. Het sextet, dat zich tot het octaaf verhoudt als de 
donkeree aarde tot de lichte sterrenhemel, is in stukken gehakt als om het donker en de stilte 
krachtt bij te zetten. 
Eenn ander voorbeeld van deze uitbeelding van het licht is de opvallende vorm van het niet-
gepubliceerdee gedicht 'De steen' (1993: 206) uit 1932. Het telt vierentwintig regels aan elkaar, 
zodatt het gedicht zelf enigszins op een brok steen gaat lijken. Het gedicht is thematisch 
vergelijkbaarr met 'Het steenen kindje', waarin een stenen beeldje wordt vergeleken met het 
'woordd ongeschreven' in de dichterborst: 'dat bedelde om leven'. 
Waarr het mij om gaat, is dat Nijhoff het aan het einde van 'De steen' heeft over " t donker van 
mijnn onvruchtbare staat'. De uitzonderlijke afwezigheid van witregels versterkt het donkere, het 
nogg baarmoederlijke van dit feitelijk ongeschreven gedicht. Omgekeerd lijk t het erop dat het 
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lichtt bij Nijhoff te maken heeft met poëtische vruchtbaarheid. Zoiets is te zien in het reeds 
terzijdee opgevoerde gedicht 'Het kind en ik' (1990: 211) uit 1934: 

Ikk zou een dag uit vissen, 
ikk voelde mij moedeloos. 
Ikk maakte tussen de lissen 
mett de hand een wak in het kroos. 

Err steeg licht op van beneden 
uitt de zwarte spiegelgrond. 
Ikk zag een tuin onbetreden 
enn een kind dat daar stond. 

[»] ] 

Daarnaa volgt de strofe waarin het kind staat te schrijven op zijn lei; 'het woord onder de griffel/ 
herkendee ik, was van mij'. Het licht komt dus 'uit' de witregel tussen de twee strofen 
tevoorschijn,, maar is ook het woord zelf dat van de duistere bodem schijnt. Hier blijkt dat het 
strofischh wit niet alleen de zesde, 'iconische' functie vervult, maar tegelijkertijd de vierde 
functie:: het beeldt een drempelgebied uit. De vissende dichter bevindt zich hier in een 
drempelpositie,, namelijk op het oppervlak tussen water en hemel. 

Iconisch Iconisch 

Mett name de openingen van Nijhoffs gedichten zijn vaak sterk beeldend. Vooral in de eerste 
periodee liet de dichter nogal eens een dak of een toren in de eerste regel tevoorschijn komen, 
zodatt het gedicht zelf de vorm aan leek te nemen van het kasteel of het huis dat erin werd 
beschreven. . 
Zoietss is te zien in een serietje sonnetten dat is ontstaan in voorjaar 1916. Zo begint het gedicht 
'Holland'' (1990: 25) met de regels 'Boven mijn hoofd hebt gij uw lucht gebreid:/ een hemel, rijk 
vann zon en wijd van wind - ' . Of neem het gedicht 'Babel' (1990: 107), dat opent met 'Babel had 
harenn toren hoog gebouwd/ en tartte God die in den hemel lachte - '. 'Het vrome kasteel' ten 
slottee (1990: 46) heeft als eerste regels: 'Het dak van het kasteel steekt uit/ Boven de heesters en 
seringen'. . 
Eenn ander iconisch effect wordt bewerkstelligd door Nijhoffs gebruik van afwijkende lange 
regels.. Dat is een terugkerend vormprincipe in Nijhoffs gedichten, net als opvallend korte regels. 
Hett is een van de meest evidente voorbeelden van hoe hij zijn gedichten van een extra visuele 
betekeniss voorzag. Het zwijgen of niet kunnen spreken wordt in 'Het uur u' bijvoorbeeld 
uitgebeeldd in regel 140 (1990: 297) die uitsteekt: 

doorr de adem uit de mond 
diee zich sperde, maar woorden niet vond 
all  sperde hij zich nog zo wijd. 

Inn de reeks 'Steenen tegen den spiegel' laat Nijhoff eveneens de lengte van de regels variëren. 
Hett derde gedicht bijvoorbeeld is 'De verbrandende lampion' (1990:135). Regel 5 en 6 van het 
negenregeligenegenregelige gedichtje zijn veel korter en markeren een omslag256: 
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Vannachtt zag ik, door 't raam op het balkon, 
Waarr 't maanlicht langs de natte planken glansde, 
Voorbijj  de balustrade, een lampion 
Vann vreemd bleek licht, die in het donker danste, 
Kantelenn op den wind -

Enn plotseling 
Herkendee ik: zijn gelaat, dat met vermoeide 
Wijd-openn oogen daar voor 't venster hing 
Terwijll  de huid als dun doek openschroeide -

Doorr de korte regels wordt bewerkstelligd dat de lampion kantelt, en de perceptie van de ik, en 
hett gedicht zelf ook. In dit gedicht over een spiegeling in een ruit, spiegelt de tweede helft zich in 
dede eerste, kantelend rond een as die door het wit van de pagina wordt gesuggereerd. Bovendien 
merktee Dorleijn op dat het in dit gemankeerde sonnet is alsof het sextet is 'opgebrand' net als de 
huidd van de lampion.257 In dit gedicht valt de vorm met de inhoud samen: het moment van schrik 
wordtt door de korte regels zo geïsoleerd dat de schrik ook daadwerkelijk voelbaar wordt als een 
hapering,, een stilstand. 
Overr het algemeen maakt Nijhoff echter meer gebruik van afwijkend lange dan van afwijkend 
kortee regels. Opvallend is dat hij blijkbaar bij voorkeur de zesde regel liet uitsteken. Zelfs ^ 
gedichtenn die in een later stadium geheel gewijzigd werden, behielden hun lange zesde regel. 
Zoo ziet het er naar uit dat Nijhoff de tekst van de uitstekende regel pas invulde, nadat voor hem 
dee vorm van het gedicht vast was komen te staan. Er zijn meer voorbeelden te vinden die deze 
hypothesee bevestigen.259 Het sonnet 'Holland' (het eerste met die titel, later zou Nijhoff nog een 
gedichtt 'Holland' schrijven) bijvoorbeeld, uit De wandelaar (1990: 25). Om te beginnen wordt 
hett titelwit functioneel gemaakt door het gedicht te openen met de regel 'Boven mijn hoofd hebt 
gijj  uw lucht gebreid:'. Bovendien steekt regel 6 op iconisch betekenisvolle wijze uit. Ik citeer het 
tweedee kwatrijn van het sonnet: 

[»] ] 

Roodd van verlangen, bonzende van vragen, 
Gingg weer een stuwen door mijn bloed, als breede 
Dorpenn aan uwe glanzende einders lagen, 
Enn slooten weiden in figuren sneden. 

Inn de tweede druk van De wandelaar handhaafde Nijhoff de afwijkende regellengte, maar 
veranderdee hij de inhoud van de strofe: (1993: ni: nr. 115): 

Naarr antwoord zoekend voor onzekerheden, 
Droomdenn we op 't hoogste duin - we ontwaakten, zagen, 
Hoee vast uw slooten 't land in vlakken sneden, 
Hoee breed uw dorpen langs den einder lagen! 

[»] ] 
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Overigenss veranderde hij het sonnet later weer terug naar de oorspronkelijke versie. Blijkbaar 
hadd hij, zoals van meer wijzigingen in de tweede druk van De wandelaar; spijt gekregen van de 
omwerkingg (vgl.1993: n: 279). 
Watt opvalt, is dat beide regels 6 uitsteken, en dat die in beide gevallen een iconische lading 
hebbenn meegekregen. In het ene geval wordt de breedheid van de dorpen uitgebeeld, in het 
anderee de hoogte van het duin waar vanaf wordt gekeken. Bovendien lijk t het me niet toevallig 
datt de strofe, zeker in de latere versie, inhoudelijk ook betrekking heeft op de vorm. Misschien 
verwijstt Nijhoff naar zijn eigen gesneden 'vlakken', de strofes op de pagina. Dit lijk t vergezocht, 
maarr er zijn meer voorbeelden van gedichten waarbij een poëticale interpretatie aan de 
uitstekendee regel kan worden gegeven. Zo stuurt de blik op het gedicht de interpretatie van dat 
gedicht. . 
Bovendienn kom je dus, via het op zichzelf vrij onbenullige 'weetje' van de uitstekende zesde 
regel,, Nijhoffs werkwijze op het spoor, en wordt duidelijk wat de dichter bedoelt wanneer hij 
spreektt over het ontstaan van zijn gedichten. De nadruk lijk t daarbij inderdaad sterk op de vorm 
tee liggen. In een niet-gepubliceerde lezing schijnt Nijhoff te hebben verteld hoe een gedicht bij 
hemm ontstaat. 'Eerst komen er drie regels, die tevens de vorm bepalen en dan ontstaat langzaam 
hett heele vers als het groeien van een koraalrif, zo noteerde een toehoorder (1993: il: 79). 
Dee dichter heeft eens gezegd dat hij zo benieuwd was 'wat uit het wit van het blad te voorschijn 
zouu treden bij het voortschrijven, als een wichelroedeloper, met de pen op papier' (1993: n: 79). 
Nett als vele andere moderne dichters stelde Nijhoff dat zijn gedichten al schrijvende ontstonden: 
'Dee zaak is, een zin zichzelf te laten voltooien'. 
Vann den Akker en Dorleijn merken in hun Nijhoff-editie echter op dat dit soort uitspraken in hun 
polemischee context moeten worden gezien, en dat biografische gegevens veel eerder wijzen op 
hett feit dat Nijhoff de gedichten eerst in zijn hoofd creëerde. Bovendien beweerde Nijhoff ook 
eenss dat zijn gedichten 'onder tranen' ontstonden, dan drie of vier jaar bleven liggen, en 'Dan 
schrijff  ik 't in zijn vorm'.260 Nijhoff zal het belang van de vorm bij het ontstaan van het gedicht 
misschienn overdreven hebben om zo zijn versexterne poëtica kracht bij te zetten, maar het 
bestuderenn van de iconiciteit van zijn gedichten onthult dat de vorm ook vooraf kon gaan aan de 
inhoud. . 
Inn de betekenis van de afwijkend lange regels bij Nijhoff zit een ontwikkeling. In zijn vroege 
werkk beelden de lange regels nog een streven naar God uit, of ten minste naar het 'zilveren' 
licht'.261 1 

Inn 'Awater' is de metafysische lading van de uitstekende regels al afgezwakt. Ze verwijzen wel 
naarr iets hogers, maar eerder naar een lege mystiek dan naar een aanwezige, lichte god. Als je 
kijk tt naar regel 59-82 van dat gedicht, dan zijn het de woorden 'doorstroomd', 'geen licht 
vertoont',, 'doorboord' en 'op hoogten woont' die uitsteken. Het lijk t me in geen van de vier 
gevallenn toevallig. De ene keer is hier een geest die wordt aangeroepen ('gij die op grote hoogte 
woont'),, en een andere keer is er de schim van de ik die moet verdwijnen. De woorden 
'doorstroomd'' en 'doorboord' zijn het meest betekenisvol; het is alsof het mystieke streven van 
hett lyrisch ik om 'op te gaan' in Awater door die woorden wordt ondersteund. Het doorboren en 
doorstromenn wordt uitgebeeld in het doorboren van de stilte met de woorden. 
Inn het 'Het uur u' is de leegte van de hemel een feit geworden, waarmee het wit van de pagina 
eenn verlaten tussenruimte is: 

Err zat voor de geest niets op, 
dann dat hij weer ontsteeg 
naarr zijn ballingsoord, blauw en leeg 
tussenn aarde en zon. 
[»] ] 
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Ikk denk dat er genoeg aanleiding is om aan de opvallend lange of korte regels bij Nijhoff méér 
betekeniss toe te kennen dan alleen een mimetische. Waar een lange regel namelijk samenvalt met 
eenn 'lange betekenis', slaagt Nijhoff er voor heel even in om de 'lichamelijkheid' van het woord 
tee bereiken waar hij naar streefde. De vorm van het gedicht vervult dan ook de tweede functie die 
wee in Nijhoffs theorie tegenkwamen: het woord gaat weer lijken op wat het benoemt. 
Hett woord lijk t het meest op een ding als het zowel in inhoud £ls in vorm het onderwerp dekt. Al 
inn 1921, in een recensie van de prozagedichten van Frederik Chassalle, wijst Nijhoff op de twee 
aspectenn van de taal. Enerzijds is er de taal als communicatiemiddel, en 'aan de andere kant is de 
taall  een zelfstandig ding, het woord is een apart materiaal waarin men als in elk ander materiaal, 
alss marmer of klanken, psychische gesteldheden objectiveren kan. Het woord is een voorwerp, 
ietss dat volgroeid is en vastgelegd, iets met een eigen bestaan'.262 De dichter heeft niet als taak 
zijnn gevoel te verwoorden maar om dat materiaal te hanteren: 'zijn beheersing en beeldvorming 
scheptt andere overzichten, nieuwe duidingen, die wij uit het leven en uit de werkelijkheid nog 
niett vermochten te ontraadselen. Juist dit buitenwerkelijke, dit onmenselijke en bovenmenselijke, 
geeftt het "goddelijke" dat aan het dichterschap wordt toegeschreven, het "vreemde" dat alle 
kunstt eigen is'. 
Hett is Nijhoff met zijn iconische vorm dus te doen om meer dan alleen iconiciteit. Het woord 
moestt terug naar de oorsprong en dit was een van de manieren. Het typografisch wit, of liever 
gezegdd de afwezigheid ervan, laat vorm en inhoud van het gedicht samenvallen, en vervult wat 
ikk de tweede functie van het wit noemde: het terugvinden van de vergeten oertaal waarin 
woordenn en dingen samenvallen. 

Drempelgebieden Drempelgebieden 

[»] ] 

Toeschouwerr ben ik uit een hoogen toren, 
Eenn ruimte scheidt mij van de wereld af, 
Diee 'k kleiner zie, en als van heel ver-af, 
Enn die ik niet aanraken kan en hooren. 

Zoo luidt de een-na-laatste strofe uit het openings- en titelgedicht van De wandelaar (1990: 7). De 
afstandd die 'de wandelaar' van de wereld scheidt, krijgt een plaats in de witregels rond de strofe. 
Weliswaarr wordt de 'ruimte' niet gevolgd door wit, maar de afstand van de ik tot de wereld 
wordtt wel versterkt door de witregel na het niet kunnen 'aanraken en hooren'; de buffer is de 
witregel.. Hier is dus voor het eerst sprake van een daadwerkelijke zone tussen twee toestanden. 
Dee grens tussen binnen- en buitenwereld wordt ook al gethematiseerd in de tweede strofe, waar 
dee ik voor het raam zit. 
Inn het gedicht 'Het vrome kasteel' (1990: 46) is de situatie omgekeerd. De dichter wordt niet 
omringdd door iets, hij staat zelf buiten in de tuin en kijkt naar 'blonde knapen' die in het kasteel 
muziekk maken. Ook hier bevindt hun lied zich precies in de middelste strofe van de vijf, en ook 
hierr betreft het, net als in 'Herinnering', een lied over God. De laatste strofe luidt als volgt: 
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Enn ik, die dit gedicht verhaal, 
Zatt in den tuin daarbuiten, 
Maarr dikwijl s keek ik in die zaal 
Doorr de vierkante ruiten. 

Doorr de 'ruiten' krijgt het eindewit een liminale lading. Dat wil zeggen dat het de grens vormt 
tussenn het 'buiten' van de dichter en het religieuze 'binnen' van de vrome jongelingen. De 
strofenn zelf worden door hun gelijkmatige, korte regels een soort 'ruiten*  waarbinnen we zien 
watt zich binnen afspeelt. Daar kan ik nog aan toevoegen dat Nijhoff in de zesde regel van dit 
gedichtt het woord 'zoomen' aan het einde van een versregel zet, en dat het gedicht begint in de 
hoogte:: 'Het dak van het kasteel steekt uit'. Vanaf de eerste gedichten heeft een ontwikkeling 
plaatsgehad:: van de jongen die zich binnen en veilig wist, is er nu een eenzame die afgezonderd 
iss en buiten in de tuin staat. Dorleijn wees op het poëticale karakter dat de tuinen krijgen in 
Nijhoffss poëzie. Tuinen verwijzen naar 'beslotenheid' maar staan ook voor 'het leven in de 
kunstmatige,, geordende beperking (dat) verglijdt langs zinloze patronen en de kunst kan niet 
anderss dan deze leegheid herhalen'.264 

Eenn bekend 'grensgedicht' uit deze periode is 'De Jongen'. Ik citeer het hier zoals het verscheen 
inn Vormen (1990: 153),265 in de versie waaraan een strofe is toegevoegd ten opzichte van het 
gedichtt zoals dat in De Gids verscheen in 1917. Daardoor heeft het gedicht een duidelijk 
'midden'' gekregen, waarin hier een omwenteling is van jeugd naar volwassenheid. Overigens 
moett de lezer maar aannemen dat die overgang ook echt plaatsvindt. Net zo min als in de andere 
bruggedichtenn van Nijhoff wordt de brug daadwerkelijk binnen de tekst overgestoken. 
Dee Jongen zit aan het raam, in een eerste regel die ook het wit boven het gedicht weer tot buiten 
maaktt en het gedicht tot 'binnen'. Hij is 'willoos' en laat zijn hoofd hangen op het kozijn. Pas na 
dee tweede en derde strofe, waarin hij weer denkt aan de woorden van een oude zwerver, 
verandertt hij en is het alsof het leven begint. Dit is de laatste strofe. Opnieuw drukt het 
typografischh wit de ruimte uit waarin de 'brug' zich bevindt: 

Dee weg buigt om en men keert nooit terug -
Hijj  kon zijn hart als voor 't eerst hooren slaan, 
Hijj  heeft zijn schoenen zacht weer aangedaan 
Enn sloop door 't tuinhek naar de kleine brug. 

Dee ramen en de vensters waar Nijhoffs personages voor staan, worden heel vaak omringd 
doorr het wit van de pagina, zodat ze tevens ingangen van het vers zelf worden - drempels tussen 
hett binnen en buiten van de tekst. Wat ik hiervoor benoemde als de vierde functie, namelijk het 
uitbeeldenn van een tussenruimte, is in de praktijk vaak een drempel. Net als we zagen in de 
poëziee van Leopold, speelt het typografisch wit daarbij een grote rol. En net als bij Leopold kan 
hett wit hier twee tegengestelde betekenissen krijgen. In het ene gedicht kan de 'binnenwereld' 
wordenn afgesloten met hulp van witregels en versregelwit, in het andere wordt juist het 
'openstaan'' naar de wereld erdoor uitgebeeld. 
Eenn dergelijk 'openstaand' gedicht is bijvoorbeeld 'De kloosterling' (1990: 146), een sonnet dat 
aanvangtt met de regel 'Als ik de groene luiken openzet'. De rest van het gedicht staat net zo 
openn naar buiten als dit begin. Het is als het gebed van de kloosterling, misschien is het zelfs het 
gebed:: '[..] kil en/ Overzoet waait een geur door mijn gebed.//' Door het enjambement en de 
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witregell  die volgt, lijk t de geur net zo door het gedicht te waaien als door het gebed. De openheid 
wordtt ook bewerkstelligd als in het tweede kwatrijn regel 6 en 7 eindigen op 'uitloopend' en 
'mijnn zijden opent'. De vreemdeling die de kloosterling dan in het sextet ontmoet, heeft trekken 
vann Christus; de openheid naar de natuur bewerkstelligt tevens een openstaan voor de 
(goddelijke)) ander. 
Vann den Akker wijst op het geregeld voorkomen van de metafoor van het raamkozijn in Nijhoffs 
poëzie:: 'Deze ruimtelijke metafoor krijgt een werking in de tijd en kan dan worden gelezen als 
hett moment waarop de ene toestand overgaat in een andere. Wanneer men het werk van Nijhoff 
mett deze optiek leest, kan men constateren dat deze dichter gebiologeerd, sterker nog, 
geobsedeerdd moet zijn geweest door veranderingsmomenten, meestal in de vorm van plotselinge 
baanbrekendee inzichten. Met recht zou men Nijhoff een "liminale poëtica" kunnen toeschrijven: 
dichtenn is van de ene toestand naar de andere overgaan en om dat moment van overgang, deze 
drempelervaringg gaat het'. 
Inn het volgende hoofdstuk schrijft Van den Akker: 'De breuk, de verandering, de overgang, de 
drempelervaring,, de liminale fase of hoe men deze situatie ook wil aanduiden, blijkt een 
dominantee in Nijhoffs werk te zijn. Het iss een van zijn obsederende metaforen en keert in allerlei 
vormenn terug'. Ramen, deuren, maar ook 'de dageraad of de schemering, ook overgangen van de 
enee toestand naar de andere, en de metafoor van het ontwaken'. Ook het veelvuldig voorkomen 
vann de spiegel past daarbij; en dat leidt vaak tot een moment van inzicht: 'Maar ook zonder dat 
err sprakee is van een expliciet voorkomen van dergelijke motieven, kunnen we constateren dat in 
veell  van Nijhoffs gedichten de personages zich op het grensvlak van twee werelden bevinden en/ 
off  een plotseling moment van (zelf) inzicht ervaren'. 

Poëticaal Poëticaal 

Naa een weinig creatieve periode van vier jaar waarin Nijhoff wel kritieken, maar nauwelijks 
gedichtenn schreef (en de gedichten die hij wel schreef, niet publiceerde),269 maakte hij een aantal 
gedichtenn die expliciet over het dichterschap gaan. Zo is 'Het steenen kindje' (1990: 160) in deze 
tijdd ontstaan. Ook 'Levensloop' gaat over het dichterschap (1990: 133): 

Steedss dupe van toegeeflijke intrigen, 
Bewustt behaagziek en melancholiek, 
Weett ik, zonder scrupule, als voor publiek, 
Inn iedren oogopslag een ernst te liegen. 

OO schaduwen die, 's nachts en bij muziek, 
Mett donkre vleugels aan mijn schouder wiegen, 
Zall  ooit mijn ziel uw vreemd wild rijk in vliegen 
Baanbrekendd naar uw mythe en uw rythmiek?? 

Moestt ik tot zoo'n verlatenheid geraken: 
Oudd worden, aan eenzame tafels zitten, 

Werken,, om 't werk niet, maar om tegen 't zwijgen 
Enn twij f len argumenten te verkrijgen, 

Hett hart tot de onvruchtbare plek omspitten, 
Pooll  tochten droomen en gedichten maken? 



Hierr is een twijfelend dichter aan het woord die zijn eigen arbeid ontmaskert als veinzerij. Zoals 
vakerr wordt er iets gezien in het wit: de eerste strofe eindigt met een oogopslag. Ditmaal is het 
niett een ander die aangekeken wordt, maar de 'ik' die naar zichzelf kijkt: 'Levensloop' is dan 
ookk het eerste gedicht van de reeks ' Steenen tegen den spiegel'. Tegenover de valsheid van de ik 
lijk tt in het tweede kwatrijn de 'echte' kunst te staan. De inspiratie krijgt goddelijke dimensies, 
doorr 'donkere vleugels', en vertegenwoordigt een rijk waar de dichter zelf slechts naar lijk t te 
kunnenn streven. In het sextet wordt opnieuw het aardse dichterschap beschreven. Door het sextet 
openn te breken in drie tweeregelige strofen wordt de 'verlatenheid' van de dichter nog benadrukt, 
hijj  raakt enigszins verloren in zijn wit.270 Het eindewit van 'Levensloop'duidt op de 
'onvruchtbaarheid'' en de koude leegte van pooltochten. De vorm illustreert hier de poëticale 
uitspraakk in het gedicht: een zevende functie die we aan het typografisch wit bij Nijhoff kunnen 
toekennen. . 
Inn een artikel over de wiskundige, harmonische proporties van het sonnet, noemde Dunkelberg 
ditt gedicht van Nijhoff als een voorbeeld van een sonnet waarin de harmonie verstoord was, en 
hijj  verbindt dat aan de poëticaal gefrustreerde inhoud van dit gedicht.271 Dan komt hij tot de 
conclusiee dat de volta vaak de opening naar het metafysische domein verbeeldt: 'The traditional 
volta,volta, or turn, is often the doorway between alternate worlds'. Tegelijk volgt er soms een tweede 
volta,, 'which either brings the reader back to reality, negates everything that has previously been 
said,, or takes the reader somewhere else altogether'.272 Deze tweede volta legt een polariteit 
binnenn het gedicht bloot: 'Therefore it can be said that the complex harmonies of the sonnet 
structure,, when folded over each other to form the double volta, reveal within themselves an 
essentiall  kernel of disharmony'. 
Inderdaadd valt er in deze periode en in dit gedicht geen harmonie te ontdekken. Er is geen sprake 
meerr van een lied dat in het centrum van het leven en van het gedicht staat, er is slechts het 
geworstell  met een onvolmaakt dichterschap. De 'ander' is hier geen beschermende moeder meer 
maarr onkenbaar en bedreigend, met zelfs een waanzinnig 'inwendig dier'. Het 'geheim' en de 
eeuwigee wonderen van de nacht die de ik omringden zijn een doodsdreiging en 'natte vlerken 
aann de ruiten' geworden. Het wit wordt niet meer gebruikt om een cirkel of een centrum te 
creëren,, maar om eenzaamheid, splitsing of spiegeling te suggereren. Het buiten gaat niet meer 
vloeiendd over in het binnen, maar is een donkere, koude dreiging geworden waarvoor de mensen 
binnenn schuilen. 
Hoee Nijhoff het kunstenaarschap beschouwt, blijkt ook uit zijn gedicht 'Aubrey Beardsley' 
(1993:: 152a), over de kunstenaar Beardsley die zwartwittekeningen maakte met een typisch 
laatnegentiende-eeuwsee thematiek. In het eerste kwatrijn is er een aansporing om 'steil omhoog' 
tee leven 'tot wij als speren aan den hemel trillen'. In het tweede kwatrijn blijkt de consequentie 
daarvan: : 

[»] ] 

Zooo hoog gestegen kent het koude hart 
Dee ontroering niet meer van de kleur der verven, 
Maarr Iaat, duizelend, zijn extase sterven 
Enn dwingt ze in 't rythme van het wit en zwart. 

[.J J 

Zoalss vaker bij Nijhoff duidt de verticale, stijgende beweging op poëtische inspiratie. Hier lijk t 
hett hemelbestormende verlangen van de kunstenaar uit de eerste strofe beloond te worden met 
eenn bevredigend creatief product, maar dat brengt wel kilte met zich mee en afwezigheid van 
gevoel. . 
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Nett als bij de 'pooltochten' hiervoor kunnen we denken aan de poëticale uitgangspunten van 
Mallarmé,, voor wie creatie gepaard ging met destructie. Ook hij associeerde een creatieve 
periodee van zijn dichterschap met bevriezing. In het eerste hoofdstuk citeerde ik al de brief 
waarinn de Franse dichter schreef dat hij zich had bevonden op 'les plus purs glaciers de 
1'Esthétiquee - qu'après avoir trouvé Ie Néant, j 'ai trouvé Ie Beau, - et que tu ne peux t'imaginer 
danss quelles altitudes lucides je m'aventure'. 
Inn 'Het lied der dwaze bijen' gaat creativiteit eveneens gepaard met een bevriezing van de 
wereld.. Het is een poëticaal gedicht over het opstijgen naar metafysische hoogtes in plaats van te 
kiezenn voor de warme aarde. De bijen worden door een 'bevrozen' zacht zoemen weggelokt van 
hunn bloemen; ook hier gaat het dus om kilte, en door een 'steeds herhaald niet-noemen', een 
'ontwijkendd teken', door een verleidelijke stilte dus, die bij Nijhoff een ideaal lijk t te zijn. Dit is 
echterr niet de warme stilte uit het vorige gedicht maar een bevroren stilte. De val van de bijen 
wordtt ook hier door de vorm van het gedicht uitgebeeld; in de laatste strofe en in de laatste regel 
zijnn we, met de bevroren bijen, weer terug op aarde. Zowel 'Levensloop' als 'Het lied der dwaze 
bijen'' zijn voorbeelden van gedichten waarin het eindewit samenvalt met een absolute leegte. 
Lulofss stelde (naar aanleiding van 'Het uur U') dat aan het einde van het gedicht het 'néant' 
begint:: 'Iedere onderbreking is een continuüm, of die nu veroorzaakt is door een signum of juist 
doorr de afwezigheid van een signum (factor zéro), het wit, heeft als gevolg een scheiding, die 
leidtt tot een onderscheiding. Dit duurt tot het eind van dat continuüm, wanneer het laatste 
onderscheidd gegeven wordt met de laatste punt en het laatste wit, nu niet meer een blokje wit of 
eenn regel wit, maar het niet verder geordende wit van de open bladzij, waar voor "de wereld van 
hett gedicht" - want daar bepalen we ons nu toe - het niets begint, Ie néant, niet meer een pauze, 
maarr de stilte. Want het einde van het continuüm betekent stilte waaraan geen duur is 
toegemeten,, omdat de structuur van het gedicht opgehouden heeft, en wat er aan nieuws plaats 
vindtt daarna, heft die stilte niet meer op, omdat het nieuwe niet meer bij dat gedicht hoort. Of 
zoalss Rilke zegt: „Ich denke mir, man kann ja nie wissen, ob Gott in einer Geschichte ist, ehe 
nochh die Pause hinter dem letzten Worte der Erzahlung aussteht: Er kann immer noch 
kommen".'275 5 
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Hoewell  de vorm van zijn gedichten over het algemeen rustig en klassiek was, maakte Nijhoff 
niett minder gebruik van het typografisch wit dan Leopold of Van Ostaijen. Zelfs sonnetten, 
waarvann de structuur min of meer vastligt, bleken veelbetekenende witregels te kunnen hebben. 
Doorr de klassieke vorm zijn wel de soorten typografisch wit bij Nijhoff beperkter dan bij 
bijvoorbeeldd Van Ostaijen. Het gaat vooral om strofische witregels en om versregelwit, waarvan 
dee betekenis per gedicht kon verschillen. 
Inn de bespreking van theorie én poëzie uit alle drie de periodes van zijn dichterschap zijn we 
zevenn functies tegengekomen die het wit kon krijgen. De eerste functie had betrekking op de 
metafysischee ambiguïteit van de dichter. Het gedicht moest voor Nijhoff noch compleet aards 
nochh compleet metafysisch zijn, maar moest een 'bovenwerkelijkheid' scheppen. Die 
bovenwerkelijkheidd bleek door het typografisch wit te kunnen worden verbeeld. Na lezing van 
'Hett veer' bleek dat het wit de uitdrukking kon zijn van wat Rodenko 'het vlies' noemde: dat wat 
onss scheidt van het Onnoembare. Het is de opdracht van het gedicht, en naar mijn idee specifiek 
vann het typografisch wit, om dat vlies tastbaar te maken, en te laten schampen aan het Andere. 
Ookk een tweede functie die het wit kon krijgen, is afgeleid uit Nijhoffs opvattingen over wat een 
gedichtt moet doen. De poëzie kon de taal terugbrengen naar een oerstaat, die in de alledaagse 
taall  verloren is gegaan. Nijhoff vond dat het de taak van de dichter is om de woorden en de 
dingenn weer dichter bij elkaar te brengen. Deze 'biologische' toestand van de taal kan via de 
meestt concrete elementen van het gedicht worden hervonden. Na de voorbeelden in paragraaf 
driee en vier is duidelijk geworden dat ook het typografisch wit kon bijdragen tot dit zo concreet 
mogelijkk maken van het gedicht, bijvoorbeeld in uitstekende regels in een verder regelmatig 
gedicht. . 
Dee derde functie heeft hiermee te maken, en is ook in de eerste plaats theoretisch. Het gaat om 
Nijhoffss eis dat het gedicht een levend organisme moet zijn 'dat beweegt, dat ademt, dat een 
verborgenn inwendige betekenis van hoger orde in zijn vorm suggereert'. Die ademhaling vindt 
plaatss op de 'levende plekken', in het typografisch wit. Hoewel dit een functie is waarvan 
moeilijkk voorbeelden in de poëzie aan te wijzen zijn, zou ik haar willen handhaven. Het is 
Nijhoffss persoonlijke invulling van wat in het eerste hoofdstuk de 'ritmische' functie van het wit 
werdd genoemd. 
Vann de vierde functie waren makkelijker concrete voorbeelden te vinden: het typografisch wit 
alss de uitbeelding van een tussenruimte. Liminaliteit speelt een cruciale rol in Nijhoffs poëzie, en 
vrijwell  alle drempelgebieden kregen een plaats in het wit rond of in het gedicht. Of het nu ging 
omm een jongen op de rand van de volwassenheid, om een rivier die de dichter van zijn zingende 
moederr scheidt: het wit kan bijdragen om een tussenruimte te creëren. Net als bij Leopold wordt 
dee grens tussen binnen- en buitenwereld vaak gethematiseerd. En net als bij Leopold krijgt deze 
functiee vaak een poëticaal aspect: het gedicht zelf bleek ook een tussenruimte te kunnen zijn, of 
err omheen te bewegen. In de interpretatie van 'De moeder de vrouw' bleek dat er een 
onbenoembaree open plek midden in het gedicht te vinden was. Dat is de plek waar moderne 
poëziee volgens Blanchot altijd op is gericht, het 'au-dela'. 
Dee vijfde functie kwam voort uit een interpretatie van het lange gedicht 'Het veer'. Het wit werd 
daarinn soms een geladen, 'zwangere' stilte, en op die manier de uitdrukking van wat het gedicht 
zelff  ook zou moeten zijn: een 'oponthoud', een stilte waar desalniettemin dingen in worden 
gehoord.. Opnieuw gaat het hier dus om een poëticaal getinte functie van het typografisch wit: het 
wordtt gebruikt om uit te drukken wat de dichter van de poëzie verwacht. 
Dee zesde functie is een 'iconische', waarbij de nadruk bleek te liggen op het uitbeelden van licht 
enn donker met behulp van het typografisch wit. Het zuivere, goddelijke licht straalt meestal 
buitenn het gedicht. Vaak krijgt het bovendien de kracht van een poëticaal symbool: het licht 
vertegenwoordigtt creativiteit en helderheid. Wat Nijhoff van Leopold en Van Ostaijen 
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onderscheidt,, is dat alle zes deze functies een poëticale dimensie hebben. Blijkbaar zette hij het 
typografischh wit nog meer dan andere dichters in om iets duidelijk te maken over wat het gedicht 
moestt zijn en uitdrukken. Toch heb ik nog een zevende, expliciet poëticale functie genoemd, die 
zichh in zoverre van de voorgaande onderscheidt dat zij betrekking heeft op de gedichten waarin 
Nijhofff  zijn poëzieopvatting bespreekt. Het wit beeldt dan direct uit wat de dichter wil met dit 
gedichtt en met de poëzie in het algemeen. 



Intermezzo.. Paul Celan 

Wahrr spricht/ wer Schatten spricht. 
PAULL CELAN 

Inleidin g g 

Geenn moderne dichter heeft zozeer geprobeerd om te spreken en te zwijgen tegelijk als Paul 
Celan.. Het zijn gedichten waarin steeds witte plekken vallen, waarin de stilte zelf wordt 
uitgesprokenn of waarin er wordt gestotterd en gestameld. Het wit van de pagina speelt hier zo'n 
crucialee rol, dat mijn 'model' van het typografisch wit niet compleet zou zijn zonder een blik op 
dezee poëzie. Bovendien is Celans poëzie ingebed in de historische realiteit van de shoah, zodat ik 
aann de hand daarvan misschien ook iets kan zeggen over de verhouding tussen de buitentekstuele 
werkelijkheidd en het typografisch wit. 
Celanss poëzie staat in het teken van zijn geschiedenis, en een interpretatie ervan kan niet anders 
dann beginnen met een biografische schets. Celan werd in 1920 als Paul Antschel geboren in 
Czernowitz,, een stadje waar de helft van de 100.000 inwoners joods was. Het was de hoofdstad 
vann Boekovina, dat achtereenvolgens Oostenrijks, Roemeens, Russisch, Duits en opnieuw 
Russischh was, en altijd in een meertalig gebied had gelegen. Celan zelf sprak in zijn jeugd het 
Duitss dat zijn moedertaal was, op school Roemeens en later leerde hij Hebreeuws naar de wens 
vann zijn orthodoxe, zionistische vader. 
Celan,, die toen nog zelf een 'tamelijk onverschillige houding innam ten opzichte van zijn 
achtergrond',11 moest om zijn joodse afkomst het gymnasium verlaten in 1935. Na een jaar in 
Parijss medicijnen gestudeerd te hebben, stapte hij over op de studie romanistiek in Czernowitz. 
Dee Duitse bezetting kwam in 1941: meteen werd de synagoge verbrand, werden 3000 joden 
vermoordd en de anderen in een getto geïnstalleerd. Celan drong er in 1942 bij zijn ouders op aan 
omm onder te duiken, maar zij meenden dat je je lot toch niet kon ontlopen. Zij werden 
gedeporteerd,, wat ze niet zouden overleven. Waar hijzelf was op het moment van hun arrestatie, 
iss niet duidelijk. Zeker is dat hij na het weekend thuiskwam en de deur verzegeld vond. Celan 
heeftt er verschillende verhalen over verteld, die vooral duidelijk maken dat hij zich 
buitengewoonn schuldig voelde dat hij niet met zijn ouders mee is gegaan, of hen achterna is 
gereisd.. Hij had het idee dat hij hen dan had kunnen redden, omdat een paar van zijn vrienden 
naa de oorlog wel met hun ouders waren teruggekeerd. Celan zelf werd een maand later 
tewerkgesteldd in een kamp (of in verschillende kampen, ook dat is onduidelijk). Hij was op de 
middelbaree school al begonnen met gedichten schrijven, en ging er tijdens zijn opsluiting mee 
door. . 
Bijj  zijn terugkeer in Czernowitz na de Russische bevrijding schreef hij, in 1944 of 1945, de 
Todesfuge',, wat zijn meestgelezen gedicht zou zijn. Antschel woonde daarna een tijdje in 
Boekarest,, waar het intellectuele leven weer een aanvang nam. Hij werkte er als lector en 
vertaler,, en daar veranderde hij zijn naam in Celan, omdat Antschel niet modern en te joods zou 
klinken.. Hij vluchtte eind 1947 voor de Russen naar Wenen. In het Wenen van vlak na de oorlog 
voeldee hij zich niet thuis, en in 1948 vestigde hij zich definitiefin Parijs, waar hij afstudeerde in 
dee germanistiek en de taalwetenschap. Hij trouwde met de grafisch ontwerpster Gisèle Lestrange 
enn ze kregen, naast een zoontje Francois dat slechts enkele dagen leefde, in 1955 een zoon, Eric. 
Paull  Sars schrijft: 'Celan leed bij perioden aan hevige depressies en hij was meestal ziek van 
spanningg bij het verschijnen van een nieuwe bundel'. Ondanks lovende recensies, 
wetenschappelijkee studies en enkele belangrijke prijzen voelde de dichter een gebrek aan 
aandachtt en waardering voor zijn poëzie. Paul Celan pleegde zelfmoord in april 1970. 

Celann zag zijn poëzie niet los van zijn levensverhaal, en niet van de recente geschiedenis. Dat 
blijk tt uit zijn gedichten, en ook uit enkele poëticale teksten, waarvan de Bremen-rede uit 1958 en 
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dee Meridiaan-rede uit 1961 de belangrijkste zijn. Ieder gedicht heeft zijn '20 januari', schreef 
Celan,, verwijzend naar de datum waarop tijdens de Wannsee-conferentie werd besloten tot de 
vernietigingg van het joodse volk. De paradox in zijn werk is dat Celan enerzijds getuigenis af 
wildee leggen van 'das, was geschah', en tegelijk moest proberen daar doorheen te gaan. Daarmee 
bedoeldee hij niet dat de poëzie moest zorgen dat we er 'overheen' konden komen. 
Eenn andere tegenstrijdigheid was dat zijn poëzie joods was en tegelijkertijd Duits. Dit leverde 
eenn moeizame houding op ten opzichte van de taal. Celans zwijgen en Celans wit hebben zo een 
veelzijdigee achtergrond: enerzijds het gevolg van wantrouwen tegen de taal van de vijand, 
anderzijdss een voortzetting van de hermetische en joods-kabbalistische traditie; ten slotte valt dit 
alless in te bedden in de moderne poëtica van dichters als Mallarmé. 
Hett gedicht is bij Celan enerzijds een 'getuigenis' dat voortdurend naar de historische 
werkelijkheidd verwijst. Anderzijds is het gedicht een talige constructie. Hierna wil ik proberen 
Celanss poëzie te benaderen vanuit die spanningen en tegenstellingen. Ik veronderstel dat het wit 
vann de pagina in Celans werk een plaats zou kunnen zijn waar verschillende dingen tegelijk waar 
zoudenn kunnen zijn. 
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Tussenn het Ja en het Neen, tussen het Voor en het Tegen, vindt men aldus uitgestrekte ondergrondse ruimten waar de 
meestt bedreigde mens in vrede zou kunnen leven. 
MARGUERITEE YOURCENAR 

Inn zijn poëticale toespraak de 'Bremen-rede'4 benadrukte Celan dat zijn gedichten geworteld zijn 
inn de recente geschiedenis: 'Want het gedicht is niet tijdloos. Zeker, het maakt aanspraak op 
oneindigheid,, het probeert dwars door de tijd heen te grijpen - door haar heen, niet over haar 
heen'.. Het gedicht moest door de geschiedenis heen, wat voor Celans poëzie inhoudt dat die 
vaakk verwijst naar angst, dood en vernietiging. 
Daarnaa bespreekt Celan zijn ingewikkelde positie als dichter die moet werken met de Duitse taal. 
Hijj  kan niet anders dan schrijven in het Duits, omdat hij naar eigen zeggen alleen in zijn 
moedertaall  zijn eigen waarheid kan opschrijven: in een vreemde taal liegt de dichter.6 Bovendien 
iss de taal van de Duitse poëzie, zoals Celan zei, zelf gemarkeerd door de geschiedenis: 'Haar taal 
iss nuchterder, feitelijker geworden, ze wantrouwt het "mooie", ze probeert "waar" te zijn'.7 

Dee eerste 'spanning' die ten grondslag ligt aan Celans poëzie speelt zich dus af op het meest 
elementairee niveau: dat van de taal zelf. Het Duits was onbruikbaar geworden na 'das, was 
geschah',, zoals hij de Holocaust omzichtig noemt. Ondanks alles bestaat de taal nog wel, zo 
verklaartt Celan, maar zij moet eerst door haar eigen gebrek aan een antwoord heengaan, door 
haarr eigen verstommen, legt de dichter uit in de Bremen-rede: 'Ja, ondanks alles bleef zij, de taal, 
onverloren.. Maar ze moest nu heen breken door haar eigen antwoordloosheden, heen breken 
doorr vreselijk verstommen, heen breken door de duizend duisternissen van dodelijk gebazel. Ze 
brakk erdoorheen, reikte geen woorden aan voor dat wat gebeurd was, maar ze brak door dat 
gebeurenn heen. Ze brak erdoorheen en mocht weer voor de dag komen, "verrijkt" door dat 
alles'.8 8 

Watt ironisch zet Celan dat 'verrijkt' tussen aanhalingstekens. Als de dichter het in een volgende 
toespraak,, Der Meridian? heeft over het gedicht dat verstomt, dat zich aan de rand van zichzelf 
bevindt,, brengen velen dat ook in verband met zijn eerdere uitspraken over de Duitse taal na de 
oorlog. . 
Uiteraardd heeft het 'gestamel' van Celans gefragmenteerde poëzie behalve met het Duits ook te 
makenn met de grenzen van de taal überhaupt: de gruwelijkheden van de Holocaust zijn niet uit te 
drukken.. De taal is verminkt en kan meestal meer zeggen met haar zwijgen dan met haar 
woorden.. Naar aanleiding van Celans poëzie nuanceerde Theodor Adorno zijn uitspraak dat 
poëziee na Auschwitz niet meer mogelijk zou zijn. Hij stelde: 'Celan' s poems emit unspeakable 
horrorhorror by being silent, thus turning their truth content into a negative quality'.10 

Bovendienn spelen bij Celans gestamel algemenere, niet-historische overwegingen een rol. De 
dichterr staat midden in de westerse poëtische traditie waarbinnen wantrouwen tegen de taal al 
sindss de negentiende eeuw een grote rol speelde. In Der Meridian stelt hij dat het moderne 
gedichtt een 'sterke neiging tot verstommen' vertoont: 'Zeker, aan het gedicht - het moderne 
gedichtt - valt te zien, en dat heeft meen ik toch alleen indirect met de - niet te onderschatten -
moeilijkhedenn van woordkeus, het rasse verval van de syntaxis of het scherpere oog voor de 
ellipss te maken, - aan het gedicht valt ontegenzeggelijk een sterke neiging tot verstommen af te 
lezen.. Het handhaaft zich - staat u mij na zoveel extreme formuleringen ook deze toe -, het 
gedichtt handhaaft zich op de rand van zichzelf; het roept en haalt om te kunnen blijven bestaan, 
zichzelff  onophoudelijk terug vanuit er-al-niet-meer-zijn naar er-nog-altijd-zijn'.11 

Overr de vraag hoe ver deze neiging van het moderne gedicht moet gaan, is Celan ambigu, zo 
blijk tt wanneer hij zich in dezelfde lezing de vraag stelt: 'Sollen wir Mallarmé konsequent zu 
Endee denken?' Het is een vraag waarop het antwoord niet geheel duidelijk wordt. 
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Volgenss mij zijn in de kritiek de verschillen tussen Mallarmé en Celan te veel aangescherpt. Een 
belangrijkee overeenkomst tussen Mallarmé en Celan is in ieder geval de manier waarop beide 
dichterss probeerden de kloof tussen woord en ding te overbruggen. Mallarmé streefde naar het 
'mott total', het gemotiveerde in plaats van het arbitraire teken. Ook Celan zocht een oplossing 
voorr het arbitraire van zijn poëzie. Die probeerde hij te vinden door zijn woorden zelf een 
werkelijkheidd te laten zijn, in plaats van ze naar een werkelijkheid te laten verwijzen. Celan 
wildee door de differentie van het teken heen reiken om tot een spreken te komen dat door 
presentiee getekend is.12 Taal wordt aanwezigheid, 'Gestalt' zoals Celan het zelf zegt in Der 
Meridian) Meridian) 
Bedaa Allemann licht deze 'verdinglijking' van Celans taal toe: 'Der Wortbestand des im Gedicht 
Gesprochenenn wird sozusagen unmittelbar verdinglicht, das heiBt die Worte werden nicht mehr 
nurr als Bezeichnungen der Dinge aufgefaBt, sondern erscheinen als selbststandige Wesen 
gleichrangigg und ohne kategoriale Differenz neben und zwischen den Erscheinungen der im 
Gedichtt ausgesprochenen Welt'.14 

Heynderss wijst op nog een overeenkomst tussen de poëtica's van Mallarmé en Celan, namelijk 
hunn beider fascinatie voor de witte pagina: 'Ook een andere gedachte die verwerkt is door 
Mallarmé,, namelijk de idee over het blanke of onbeschreven blad waarop toch iets (het Niets) te 
lezenn is, is in Celans lyriek leesbaar'.15 Beiden laten het gedicht zelf spreken en trekken zich 
terugg uit de realiteit; Mallarmé gaat op zoek naar de Idee, Celan naar een werkelijkheid die nog 
inn wording is, Utopie is. Dat ligt vrij dicht bij elkaar. Celan neemt Mallarmé niet zozeer als 
referentiee als wel als contrapunt. Hij verzet zich volgens Heynders tegen de onpersoonlijkheid en 
hett absolutisme van de Mallarmeaanse poëtica. 
Dee ben het met Heynders eens dat beide dichters trachten binnen de poëzie en door de poëzie het 
willekeurigee van de taal op te lossen met een utopisch doel voor ogen. Mallarmé zag ook geen 
heill  in de steriele wereld van de zuivere poëzie. Zijn ideale 'Livre' was een soort werkelijkheid 
opp zichzelf. Het boek moest zich ophouden op de grens van het bestaan en het niets, het moest 
zowell  de werkelijkheid als het geheim zijn. Celan ging het ook om een nieuwe werkelijkheid, die 
hijj  met het gedicht wil 'entwerfen', zoals hij het noemt:16 'Wirklichkeit ist nicht. Wirklichkeit 
wil ll  gesucht und gewonnen sein'.17 Misschien is het verschil hooguit dat bij Mallarmé de wereld 
zichh naar het Boek toe moest bewegen ('Le monde est fait pour aboutir è un beau livre'), terwijl 
bijj  Celan de poëzie de werkelijkheid moest 'ontwerpen'. 

Celanss oplossing voor de scheiding tussen taal en wereld is om in het gedicht een nieuwe, andere 
werkelijkheidd te creëren, binnen het talige bereik. Een manier van een realiteit scheppen die 
samenvaltt met de taal zelf, is Celans veelvuldig gebruik van eigennamen, waarin de scheiding 
tussenn het woord en wie er genoemd wordt, niet bestaat.18 Hetzelfde procédé zien we bij Patrick 
Modiano,, de Franse romanschrijver in wiens werk de Tweede Wereldoorlog ook een grote rol 
speelt. . 
Voorall  waar Celan schrijft over dood en verlies noemt hij eigennamen, als om de verdwenen 
personenn op te roepen en aan te spreken door middel van het gedicht. Het gedicht is voor Celan 
überhauptt een vorm van aanspreken. Er wordt een 'du' verondersteld en aangesproken. In de 
Bremen-redee maakte Celan de vergelijking tussen het gedicht en 'flessenpost': 'Het gedicht, dat 
immerss een verschijningsvorm van de taal is en daardoor in wezen dialogisch van aard, het 
gedichtt kan flessenpost zijn en aan de golven meegegeven, met de - beslist niet altijd hoopvolle 
-- overtuiging dat ze ergens en ooit aan land zal spoelen, aan hartland misschien'. 
Laterr zal Celan daar in Der Meridian aan toevoegen dat het hem in de poëzie gaat om een 
strevenn naar een ontmoeting. Let op de witregel die ook in dit proza de betekenis van het 
gezegdee illustreert: 
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'Hett gedicht is eenzaam. Het is eenzaam en onderweg. Wie het schrijft blijf t eraan meegegeven. 
Maarr staat het gedicht niet juist daardoor, hier dus al, in het teken van de ontmoeting - in het 
geheimgeheim van de ontmoeting? 

Hett gedicht wil naar het andere toe, het heeft dit andere nodig, het heeft een overkant nodig. Het 
zoektt die overkant op, het wijst zich de overkant toe'.20 

Celann kon en wilde werkelijk gekend worden en aanwezig zijn in zijn gedichten. Het gedicht is 
eenn dialoog, een persoonlijk gesprek: 'ich sehe keinen prinzipiellen Unterschied zwischen 
Handedruckk und Gedicht'.21 Het gaat hem om de ontmoeting tussen gedicht en lezer waarin een 
nogg onbekende werkelijkheid verschijnt. In de Bremen-rede staat dat hij gedichten schrijft 'om te 
spreken,, om me te oriënteren, om te verkennen waar ik me bevond en waar ik naartoe werd 
getrokken,, om werkelijkheid voor mezelf te scheppen'. 
Dee vergelijking die Celan maakte tussen het gedicht en flessenpost wijst er al op dat zowel de 
dialoogg als de ontmoeting problematisch is: het is maar de vraag of het gedicht zijn bestemming 
bereikt.. In de kritiek is ook gewezen op dit probleem. Zo spreekt Heynders over een 'pseudo-
dialoog'.. Zij stelt dat Celan zelfde expressieve functie van zijn gedichten ondermijnt en dat zijn 
dialoogg altijd een 'artificiële compositie' blijft.22 Later voegt ze hieraan toe dat Celan met de 
dialogischee functie wel het dreigende verstommen van het gedicht doorbreekt en het 
autonomismee van zijn absolute poëtica relativeert. 
Mett het woord 'pseudo-dialoog' wekt Heynders de indruk dat Celan bewust pretendeert een 
dialoogg te voeren die hij niet voert. Een adequatere beschrijving zou misschien 'uitgestelde 
dialoog'' zijn. Het enige wat de dichter kan doen, is de ruimte scheppen waarin de Ander ontmoet 
kann worden, een gesprek plaats zou kunnen vinden. Het gaat niet om het geloof dat er een 
dialoogg plaatsvindt, maar om de hoop dat die misschien plaats zou kunnen vinden. 
Ottoo Lorenz noemde de verlangde ontmoeting bij Celan 'utopisch'.24 Het begeerde 'Gegenüber' 
(Celann 1983: 55) ligt volgens Lorenz buiten de taal en buiten het bewustzijn. Het kan weliswaar 
mett 'Du' worden aangesproken, maar is in feite niemand.25 

Celann zelf benadrukt ook het onbereikbare van zijn verlangens in Der Meridian. Het absolute 
gedicht,, waarin een ontmoetingsruimte kan ontstaan, bestaat niet: 'Ik spreek immers over het 
gedichtt dat niet bestaat! Het absolute gedicht - nee, dat bestaat beslist niet, dat kan niet bestaan!' 
Watt het gedicht wel is, is een 'onontkoombare vraag', zo vervolgt Celan. Een paar alinea's 
eerderr stelde hij dat het gedicht altijd bij een vraag uitkomt: 'een "open blijvende", "tot geen 
eindee komende", naar het opene en lege wijzende vraag - we zijn ver buiten'. Er wordt in het 
gedichtt dus gevraagd naar een open, lege en vrije ruimte waarin de ander aangesproken kan 
worden:: een ruimte die sterk doet denken aan het typografisch wit. 
Inn de Bremen-rede had Celan al de hoop uitgesproken dat er in die openheid een nieuwe, andere 
werkelijkheidd geschapen zou kunnen worden. Gedichten gaan op iets af, 'Op iets wat openstaat, 
watt kan worden bezet, op een aanspreekbaar ji j misschien, op een aanspreekbare 
werkelijkheid'. . 
Watt is dit dan voor plaats, deze 'U-topie', zoals de dichter hem noemt? Open, leeg en vrij , 
waardoorr het gedicht zich beweegt richting een ander die tevens de 'aanspreekbare 
werkelijkheid'' is? Deze Utopie is tegelijkertijd een 'Unheimlichen und Fremden'.27 Allemann 
meentt dat het in de eerste plaats gaat om een plaats die nog onbezet is door taal, en die poëtisch 
bezett zou kunnen worden: 'Ansprechbar in dem hier vorliegende Sinn ist nur, was nicht schon 
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vonn Worten besetzt ist'. 
Hett doet ook denken aan het 'Opene' van Rilke, die daarmee wees op een plaats waar de dood 
enn het leven minder streng gescheiden waren: 'Der Tod ist die uns abgekehrte, von uns 
unbeschienenee Seite des Lebens [..]', zoals Rilke schreef: 'Es gibt weder ein Diesseits noch 
Jenseits,Jenseits, sondern die grofie Einheit, in der die uns übertreffenden Wesen, die "Engel" zu Hause 
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Menn heeft die 'bezetbare' plaats waar de stilte nog heerst ook in verband gebracht met het 
denkenn van Heidegger. In zijn inleiding bij een tweetalige editie van Celans poëzie merkt Sars op 
datt de waarheid zich zowel volgens Heidegger als volgens Celan in een open ruimte ophield: 
'Heideggerr spreekt ter verduidelijking van zijn waarheidsbegrip over een "Lichtung des Seins" 
alss de open plek (Lichtung) van de waarheid, waar het zijn van de zijnden belicht en ervaren 
wordt.. Het "stenen in der Lichtung" is dan het gewaarworden van de waarheid, het opgenomen-
wordenn van de werkelijkheid (defysis) door de mens als een "Entbergung des Seienden'V30 Bij 
Celann zoekt het gedicht ook deze plek, zo concludeert Sars: 'Het gedicht zoekt dus het gebied 
vann de waarheid, dat het tevens zelf is, voor zover de taal het middel is waarmee (en waarin) 
werkelijkheidd wordt gezocht'. 
Heideggerr heeft nooit direct over de poëzie van Celan geschreven, hoewel hij die wel 
'aufmerksam'' volgde. 'Ich kenne alles von ihm', zo schreef Heidegger in een brief waarin hij 
ookk de wens uitte om Celan te ontmoeten. Omgekeerd had Celan Heideggers werk uitgebreid 
bestudeerd,, zijn exemplaar van Sein und Zeit stond vol aantekeningen en hij had Heideggers 
poëzie-interpretatiess gelezen.31 In enkele gedichten verwijst Celan zelfs expliciet naar het werk 
vann de filosoof.32 

Heideggerr wilde de dichter graag ontmoeten, maar dat lag ingewikkeld voor Celan, gezien de 
nationaal-socialistischee sympathieën van de filosoof in de jaren dertig: 'Es falie ihm schwer, 
erklartee er, mit einem Mann zusamenzukommen, dessen Vergangenheit er nicht vergessen 
könne'.. Hij zette zich uiteindelijk over zijn bezwaren heen en bracht in 1967 een middag met 
Heideggerr door in diens huisje in Todtnauberg. Geen van beiden heeft zich uitgelaten over het 
gesprekk toen, maar er volgden brieven en nog meer ontmoetingen.34 

Juistt de ontmoeting speelt in hun beider werk een belangrijke rol. Voor Heidegger moest de 
betekenisarmoedee van de wereld door een ontmoeting betekenisvol worden - daarin bevestigt de 
menss zichzelf. Maar die ontmoeting kan alleen plaatsvinden in een ogenblikkelijk heden. In de 
ruimtee waar die ontmoeting mogelijk is, kan zich ook het denken afspelen. Niet het denken als 
representatie,, maar een bevrijd denken. Dat is dan ook de reden dat Heidegger in de poëzie 
geloofde:: daar hoefde de taal geen representatie meer te zijn. 

Uitt deze schets van Celans voornaamste poëticale opvattingen is gebleken dat zijn poëzie 
tegelijkertijdd wel en niet is ingebed in de historische context van de Tweede Wereldoorlog. Die 
tegenstrijdigheidd heeft de kritiek in twee kampen verdeeld. De vraag of biografische en 
historischee achtergrondkennis nodig is om Celans poëzie te begrijpen, vormde lang het grootste 
twistpuntt in de Célan-Forschung. Sommige critici zijn van mening dat het historische perspectief 
vann de shoah het belangrijkste is. Zij zijn ervan overtuigd dat 'one cannot read Celan's poetry 
withoutt reliving the pain and suffering of Jews under Nazi oppression'.35 De andere helft wil 
dezee poëzie lezen in de autonome traditie van Mallarmé, en niet per se in verband met de 
historischee werkelijkheid. Om de kern van de discussie weer te geven, ga ik hier kort in op een 
dialoogg die is gevoerd over het duistere gedicht 'Du liegst im groBen Gelausche' (II: 334).36 Peter 
Szondii  droeg in zijn stuk 'Eden'37 een aantal historische en biografische feiten aan waarmee 
Celanss cryptische gedicht volledig verklaarbaar bleek. 
Inn zijn boekje over Celan, Schibboleth, gaat Derrida in op Celans gedicht en op de ontcijfering 
daarvann door Szondi, maar hij weet niet precies wat hij ermee aan moet. Het staat buiten kijf dat 
hett gedicht er heel wat helderder van wordt, maar een dergelijke uitleg moet aan de andere kant 
verworpenn worden omdat die andere lezingen en interpretaties uit zou sluiten: 'A lafois 
essentiellee et inessentielle' noemt Derrida de uitleg.38 Hans-Georg Gadamer verzette zich naar 
aanleidingg van deze kwestie fel tegen informatie van buitenaf die de poëzie zou moeten 
verhelderen:: 'es kommt doch wohl allein darauf an, was ein Gedicht wirklich sagt - und nicht, 
wass sein Verfassser meinte und vielleicht nicht zu sagen verstand'.39 
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Heynderss is van mening dat 'de historiciteit van tekst en lezer' een concept is dat in een 
deconstructievee benadering wordt verworpen. Zij heeft dan ook de nodige kritiek op de 
'thematiserendee lectuur' in Derrida's Schibboleth, waarin hij ingaat op de data bij Celan. 'Achter 
dee gesuggereerde vrijheid ligt een conclusie a priori', zo oordeelt Heynders over Derrida's stuk 
(1991:: 81). Wat Celan betreft, wijst Heynders op de 'verstarring' die er in de Celan-Forschung 
plaatss heeft gevonden. Maar in de praktijk blijkt gelukkig voor vrijwel alle critici, ook voor 
Heynders,, te gelden dat ze een 'autonome' invalshoek combineren met een lezing vanuit een 
historische,, mystieke of filosofische context. 

Mystiek Mystiek 

Bijj  Celan is het van belang om zowel de joodse als de christelijke mystiek bij de interpretatie van 
zijnn gedichten te betrekken: hij las Meister Eckhart maar ook Martin Buber. 
Inn zijn studie over het zwijgen bij Hölderlin, Rilke en Celan, waarin hij hun gebruik van 
zwijgtechniekenn verbindt met de invloed van de theologie,40 betoogt Lorenz dat het zwijgen van 
dede goden en de onuitspreekbaarheid van het numineuze al tot de vaste topoi van de religieuze en 
gedachtegeschiedeniss behoort, en dat het zwijgen bij de door hem bestudeerde dichters in dat 
lichtt gezien moet worden. Het gaat bij hen niet om een wantrouwen tegen de taal, maar om een 
voortzettingg van de idee van de onzegbaarheid van God zoals dat al sinds Plato bekend was. 
Daar,, en niet in de negentiende eeuw bij Von Hoffmansthal, ligt volgens Lorenz de oorsprong 
vann de taalscepsis. In het zwijgen wordt dus naar God verwezen: 'Schweigen im dezidierten Sinn 
-- so kann hier vorerst resümiert werden - ist kein Ausdruck der Leere, sondern der Fülle' (1989: 
62).. Hij noemt in dat verband Augustinus, Pseudo-Dionysius en Meister Eckhart. Met de 
mystiekk is de onuitspreekbaarheid van God gemeengoed geworden, en ook de joodse mystiek 
heeftt ertoe bijgedragen 'daB in zunehmenden MaBe das Schweigen des Menschen vor dem 
Numinosenn zur modellhaften Vorgange wurde für das Schweigen in der Dichtung' (1989: 71). 
Dee 'technieken' die de christelijke mystici erop nahielden om over het onzegbare toch te 
spreken,, worden ook door Celan toegepast in zijn poëzie. Niet per se om God te benoemen. God 
zelff  blijkt niet altijd zo ver weg bij Celan. In een gedicht dat varieert op Hölderlin wordt Hij 
gewoonn aangesproken (I: 163): 

TENEBRAE E 

Nahh sind wir, Herr, 
nahee und greifbar. 

Gegriffenn schon, Herr, 
ineinanderr verkrallt, als war 
derr Leib eines jeden von uns 
deinn Leib, Herr. 

Bete,, Herr, 
betee zu uns, 
wirr sind nah. 

Dee rollen zijn hier omgekeerd. Niet de mens moet bidden maar God: niet zijn lichaam zijn wij, 
maarr hij is ons lichaam. Met het begin van zijn gedicht verwijst Celan naar Hölderiins gedicht 
'Patmos',, dat zo begon: 
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Nahist t 
Undd schwer zu fassen der Gott. 
Woo aber Gefahr ist, wachst 
Dass Rettende auch. 
[»] ] 

Lijk tt God bij Hölderlin nog geassocieerd te worden met het 'reddende', bij Celan ziet het ernaar 
uitt dat Hij dit vermogen definitief verloren heeft: mens en God kunnen hooguit elkaar redden. 
Inn het gedicht 'Psalm' (i: 225) is God een 'niemand' geworden42: 

PSALM M 

Niemandd knetet uns wieder aus Erde und Lehm, 
niemandd bespricht unsern Staub. 
Niemand. . 

Gelobtt seist du, Niemand. 
Dirr zulieb wollen 
wirr blühn. 
Dir r 
entgegen. . 

Einn Nichts 
warenn wir, sind wir, werden 
wirr bleiben, blühend: 
diee Nichts-, die 
Niemandsrose. . 

Mi t t 
demm Griffel seelenhell, 
demm Staubfaden himmelswüst, 
derr Krone rot 
vomm Purpurwort, das wir sangen 
über,, o über 
demm Dorn. 

Doorr God 'Niemand' te noemen, zou Celan hier zowel een positieve als een negatieve 
boodschapp kunnen geven. Enerzijds zal niemand de schepping opnieuw ondernemen, anderzijds 
iss er misschien een mogelijkheid dat God, in zijn onkenbare gedaante van Niemand, dat wél zal 
doen.. Of dat het de mens zelf is die de mens gestalte zal geven, in de traditie van de Golem.43 

Inn de mystieke verwijzingen in Celans poëzie is dus de eerder genoemde spanning te vinden, 
waarbijj  twee dingen tegelijk waar kunnen zijn: ook tegen het goddelijke principe zegt hij ja én 
nee.. Die spanning komt voort uit de joodse mystieke leer zelf. Sars wijst bijvoorbeeld op het 
belangg van Bubers 'dialogische principe'. Voor Buber was er een onderscheid tussen het 
monologischee en hett dialogische bestaan. Alleen in het laatste werd getracht een relatie met de 
anderr tot stand te brengen. Zowel Buber als Levinas, wiens filosofie eveneens gebaseerd is op de 
relatiee tot de ander, benadrukte dat het niet om een werkelijk samenkomen met die ander gaat: er 
zall  altijd een onoverbrugbare afstand blijven bestaan. Deze afstand die gerespecteerd wordt, is 
eenn traditioneel aspect van de joodse mystiek, waarin de unio mystica niet het streven is (zie 
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hoofdstukk 1, p. 18). Wellicht dat Celans opvatting over het gedicht als 'omweg' naar een 
'aanspreekbaarr jij ' ook op dit dialogische principe uit de joodse mystiek gebaseerd is. 
Eenn ander aspect van de joodse leer dat terugkeert in Celans poëtica is de nadruk op de 
materialiteitt van de taal: de tastbare aanwezigheid van letters en lettergrepen, die afzonderlijk 
betekeniss gaan dragen. In de joodse mystiek, net als in de poëzie van Celan, was de tekst meer 
dann alleen het spreken. Het gaat om de fysieke tekst, de inscriptie: de klank, de vorm van de 
letters.444 Buber heeft het zelfs over de witte plekken in de Thora: 'Aber in Wahrheit sind nicht 
diee schwarzen Lettem allein, sondern auch die weiBen Lücken Zeichen der Lehre, nur daB wir 
siee nicht wie jene zu lesen vermogen'.45 

Eenn volgend principe dat herkenbaar is in het werk van Celan is de Thora als organisme, en het 
scheppende,, creatieve element dat de letters zelf krijgen. Ook de dichter wilde uit taal een 
nieuwee werkelijkheid 'entwerfen'. Zijn poëzie moest niet beschrijven, maar scheppen: letterlijk 
nieuww leven inblazen. Een ander belangrijk poëticaal symbool is dat van de adem: net als voor 
Nijhofff  was dat voor Celan een van de kernaspecten van de poëtische creatie. Het gedicht dat 
werkelijkheidd moet creëren, kan door de juiste lezer ook waargenomen worden als 'Gestalt und 
Richtungg und Atem'.46 Het gedicht is een 'Atemkristair (II: 31) en een 'Atemwende' (1983: 52). 
Datt geeft aan in hoeverre het gedicht voor Celan een 'levend' en lichamelijk geheel is: het ademt 
enn het blaast adem in; het schept en is een schepping. 
Eenn laatste punt uit de joodse mystiek dat van belang is voor Celans poëtica, is het commentaar 
opp de Thora. Het boek is in zekere zin gevormd door de eeuwige dialoog die er over wordt 
gevoerd:: het is een dialoog, waarbij de volgeschreven kantlijn een essentieel deel is van de tekst. 
Ookk Celan, met zijn hermetische poëzie en zijn vele versleutelde verwijzingen, lijk t de lezer te 
willenn uitnodigen tot studie en commentaar. Men heeft zijn uitspraak: 'Lesen Sie! Immerzu nur 
lesen,, das Verstandnis kommt von selbst' begrepen als een aansporing daartoe. 

HetHet zwijgen bij Celan 

Inn de gedichten van Celan wordt het zwijgen genoemd, maar er wordt ook vooral veel in 
gezwegen.. Er vallen pauzes in en breuken, ze verstommen vaak naar het einde toe, waar 
versregelss bijvoorbeeld bestaan uit losse woorden of lettergrepen. Daarmee verbonden is de 
opvattingg dat het zwijgen bij Celan een representatie is van het zwijgen van de slachtoffers en de 
doden.. Hun gewelddadige verstomming wordt in deze poëzie herhaald.47 

Dee meeste critici zijn het erover eens dat de stilte bij Celan niet moet worden beschouwd als iets 
watt buiten het gedicht staat, maar dat deze juist een integraal onderdeel daarvan vormt: een van 
dee 'stemmen' van het gedicht.48 Ook Lorenz brengt, ondanks zijn theologische invalshoek, 
Celanss zwijgen in verband met de Holocaust. Deze poëzie moet worden gelezen als verwijzing 
naarr het niet-gezegde, die een getuigenis is voor het bestaan van de mensen in de geschiedenis: 
'Undd eine Dichtung, die das zu vermitteln trachte, entfalte ihre volle Bedeutsamkeit nur in einer 
"Atemwende",, also da, wo nicht gesprochen werden kann, wo noch immer der Atem stockt -
vorr Schrecken und Betroffenheit über das, was geschehen ist'49. 
Tegenoverr dit opgelegde zwijgen stelt Celan de vanzelfsprekende stilte van de natuur. In de 
prozatekstt Gesprach im Gebirg noemt hij de natuurlijke stilte die anders is dan het menselijke 
zwijgen:: '[..] en de stok zwijgt, de stenen zwijgen, en het zwijgen is geen zwijgen, geen woord is 
verstomdd en geen zin, een pauze is het slechts, een woordgat, een leemte [..]'. 
Inn het zwijgen van Celan zit dus opnieuw de spanning die kenmerkend bleek voor zijn hele 
poëtica.. Shira Wolosky omschrijft het poëtisch zwijgen bij Celan enerzijds als een teken van een 
breukk in de dialoog, een 'rupture in the exchange', en anderzijds als een bewust openhouden van 
hett gedicht. Om een te volledige afsluiting te vermijden, wordt 'the space of difference that is 
alsoo the space of integrity' opengehouden. 'The poems court, in this, an active obscurity. They 
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insistt both on silence and on the breaking of silence, where to be "unreadable" is both risk and 
invitation'.51 1 

Aann Celans poëzie ligt, kortom, een permanente tegenstrijdigheid ten grondslag. De stilte voert 
naarr het spreken, de literatuur naar de werkelijkheid, de omweg voert naar huis, de schaduw naar 
dee waarheid, de ander voert naar het zelf, de blindheid naar het ware zien. Uit die spanning volgt 
dee tweeledige eis die Celan aan het gedicht lijk t te stellen: het gedicht dient om het leed uit te 
sprekenn en het kwaad te vertellen, maar ook om daar doorheen te komen. Dezelfde dubbelheid 
lijk tt zich in de stilte af te spelen: die is zowel de uitdrukking van een verstoorde menselijke taal, 
vann een onzegbaar leed, als de mogelijke openheid waar een ontmoeting en iets nieuws zich zou 
kunnenn afspelen. 

HetHet wit bij Celan 

Hiervoorr zijn we al een aantal functies tegengekomen die het wit bij Celan zou kunnen hebben. 
Inn de eerste plaats zou het een uitdrukking kunnen zijn van de onmogelijkheid om iets te zeggen: 
hett is een vorm van zwijgen. Naar het einde toe worden Celans gedichten steeds 'witter': korter 
enn gefragmenteerder. Aris Fioretos veronderstelt bijvoorbeeld dat Celan de Holocaust opriep met 
dee metrische term cesuur, ook een soort witte plek binnen het gedicht, zij het niet altijd een 
typografischh gemarkeerde: 'When he invokes the caesura, for example, Celan (who was surely 
awaree of the term's theoretical implications in Hölderlin and Benjamin) may also be using a term 
fromm metrics as a designation for that which has been named the Shoah'.52 

Tegelijkk beeldt het typografisch wit de afstand, de 'omweg' uit die moet voeren naar Celans 
'aanspreekbaarr jij' , naar de lezer of de ander. Het is de tussenruimte die noodzakelijk is in 'het 
dialogischee principe'.53 En het wit geeft het gedicht ten slotte ook zijn vorm, en maakt het op die 
manierr tot de 'Gestalt' die Celan graag zag. Het wit maakt deel uit van de materiële tastbaarheid 
diee een gedicht in deze opvatting moest hebben. Op die manier kon met behulp van het wit het 
arbitrairee van de taal overwonnen worden: woord en ding raken elkaar weer als het gedicht 
werkelijkk een lichaam krijgt.54 

Aann deze drie mogelijke functies van het wit bij Celan kunnen we er nog een paar toevoegen op 
basiss van de literatuur over Celan. Zo is het ook nodig om te wijzen op de betekenisloosheid van 
dee witregels: hun 'vide saturé de vide', zoals Blanchot het noemt.55 Door hun leegte zorgen ze 
juistt dat de betekenis onbepaald blijft . Celan zelf noemde de witte plekken 'Lesestationen': 
haltess in het lezen. Tussen de strofes lopen dan de 'Kammlinien': oorspronkelijk een term die 
duidtt op de lijnen die de toppen binnen een gebergte verbinden. Daarmee wijst Celan op het feit 
datt er wel betekenislij nen getrokken kunnen worden maar dat er geen definitieve 
betekenisconstructiee mogelijk is.56 

Tenn slotte kan het wit betekenis krijgen als een complement van symbolen als sneeuw en ijs. 
Poëticalee symbolen in de traditie van het modernisme, maar ook symbolen van de dood. Otto 
Pöggelerr ziet alleen de negatieve symboliek van sneeuw, die voor de dood zou staan: 'the frozen 
waterr of life, the dead, which may yet rise again if righteousness befalls them' (1993: 90). Dat is 
tee simplificerend. Net als bij Mallarmé heeft sneeuw bij Celan een dubbelzinnige functie. 
Menninghauss zet uiteen hoe sneeuw enerzijds staat voor het onaantastbare, het heldere, reine en 
stralende,, maar anderzijds ook de dreiging van verstarring in zich draagt (1980: 113). Mallarmé 
verbondd de schoonheid van het Niets die hij ontdekte bij het schrijven van 'Hérodiade' aan het 
beeldd van een gletsjer. Ook bij Celan duidt het beeld van de gletsjer op een uiterste en 
vernieuwendee geestelijke of poëticale positie.57 In de volgende paragraaf wil ik proberen deze 
theoretischee veronderstellingen over het wit aanschouwelijk te maken. Bovendien zullen er 
wellichtt meer mogelijke functies van het wit uit naar voren komen. 
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Celann verwacht van zijn lezer dat die al zijn zintuigen inzet: hij moet lezen met ogen en oren. En 
ookk vingers komen regelmatig voor in zijn werk, het gedicht wil aangeraakt worden. En zelfs dat 
iss Celan niet genoeg. Wat hij van de lezer verlangt, maakt hij duidelijk in 'Engfïihrung': 

Liess nicht mehr - schau! 
Schauu nicht mehr - geh! 

Eenn gedicht moet zichtbaar en tastbaar zijn, een ruimte waarin je kunt binnen treden. 
Hett meest opvallende kenmerk van Celans 'materiele' taal is zijn overvloedig gebruik van het 
witt van de pagina. In het oog springt allereerst de extreme kortheid van de versregels. Ze reiken 
zeldenn over de helft van de bladzijde, zodat het gedicht tegen de linkermarge plakt, en haast 
huiverigg lijk t om verder inbreuk te doen op het wit van de pagina. De magere indruk die het 
gedichtt maakt, wordt nog versterkt door de enjambementen. Celan breekt zijn zinnen, en zelfs 
vaakk de woorden doormidden, zodat zijn poëzie er gefragmenteerd uitziet. 
Celann zelf legde de nadruk steeds op de uiterlijke, haast tastbare vorm van zijn gedichten.58 In de 
Meridiaan-lezingg blijkt dat lezen voor hem nauw verbonden is met kijken. Hij voert een 
personagee van Büchner aan als de ideale lezeres, omdat ze niet alleen leest maar ook kijkt. Deze 
Lucilee ziet het spreken zelf, zij neemt de taal waar als tastbare vorm: 'taal als gedaante en richting 
enn adem' [Celan 2003: 238]. De nadruk ligt op het waarnemen. Het gedicht is een 'gast-gesprek' 
vann onze 'langzame ogen', zoals blijkt uit het poëticale gedicht 'Unten' (i: 157).59 

UNTEN N 

Heimgeführtt ins Vergessen 
dass Gast-Gesprach unserer 
langss amen Augen. 

Heimgeführtt Silbe um Silbe, verteilt 
auff  die tagblinden Würfel, nach denen 
diee spielende Hand greift, groB, 
imm Erwachen. 

Undd das Zuviel meiner Rede: 
angelagertt dem kleinen 
Kristalll  in der Tracht deines Schweigens. 

Dee ogen van de lezer doen hier ook daadwerkelijk wat er beschreven staat: vlak voor ze 'traag' 
wordenn genoemd, valt er inderdaad een pauze en zijn de ogen bezig van de ene regel naar de 
anderee te schuiven, en 'zien' ze daarna een witregel. Het gedicht voert 'woord voor woord' naar 
hett thuis dat samenvalt met het vergeten. De langzame ogen van de lezer zien bovendien dat 
'Heimgeführt'' steeds volgt op het wit, alsof de weg naar huis daarin te vinden is. De gedichten 
warenn dwalend onderweg als 'flessenpost', en kunnen ook thuiskomen.60 Dat spoor dat wegvoert 
enn tegelijk naar huis is één van de paradoxen die aan Celans poëzie ten grondslag liggen. 
Dee regel waaruit spreekt dat de lettergrepen zijn verdeeld, eindigt op het woord 'verteilt'. Dat 
woordd valt samen met zijn vorm: juist op het einde van de versregel wordt er immers iets over de 
strofenn 'verdeeld'. Het teveel van 'mijn spreken' is versmolten met 'het kristal in de dracht van 
jouww zwijgen'. Een zwijgen dat met een lange regel uitloopt in het wit na het gedicht. Hier lijk t 
inn poëzie te worden gezegd wat uit Celans proza bleek: het gedicht is een dialoog met een 
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'aanspreekbaarr jij' , in dit geval een zwijgend jij . Het lijk t in die zin een positieve beschrijving 
vann het dichtproces dat het spreken van de dichter en het zwijgen van de 'jij ' (de lezer, of ook de 
ander,, of zelfs de gestorven moeder die vaak wordt aangesproken) samenkomen in het gedicht 
datt als een kristal is en naar huis voert. Die positieve lezing wordt tegelijkertijd onder spanning 
gezett door het woord 'anlagern', dat - in ieder geval voor mij - ook het onvrije en beladen 
woordd 'Lager' oproept. Die associatie wordt versterkt door het gedicht ervoor, 'Heimkehr' (I: 
156),, waarin er sprake is van 'Weithin gelagertes WeiB' - door Naaijkens vertaald als 'wit dat 
zichh ver uitstrekt'. In dat gedicht wordt de oorlogsthematiek explicieter opgeroepen door een 
regell  als 'die Schlittenspur des Verlornen': 'het arrenspoor van het verlorene'. 

Ookk het woord 'kristal' in het gedicht 'Unten' kan die dubbele lading hebben: een nieuwe creatie 
ontstaatt én een stolling. Het wit van de pagina krijgt dezelfde dubbele betekenis mee. Enerzijds 
iss het de vrije ruimte, anderzijds is het de plaats van het inkaderen, de onverbiddelijke rand van 
hett gedicht. 
Eenn plaats waar het wit 'streng' is, om met Blanchot te spreken, is in de volgende strofe uit 'Vor 
einerr Kerze' (I: 110).61 Het rijm draagt hier nog bij aan de kracht waarmee het gedicht wordt 
ingekaderd.. Het rijm krijgt extra nadruk omdat de rest van het gedicht niet rijmt: 

[-] ] 
sprechh ich dich frei 
vomm Amen, das uns übertaubt, 
vomm eisigen Licht, das es saumt, 

U U 
Dee situatie van onvrijheid waaraan de 'ik' in deze strofe een einde zou willen doen komen, wordt 
herhaaldd in de onvrijheid van de versvorm. De ik spreekt iemand aan die, net als hijzelf, tot 
zwijgenn is gebracht (übertaubt: 'overstemd') door een 'Amen'.62 Hun opgesloten zitten in het 
'ijzigee licht' wordt geïllustreerd door het onverwachte rijm dat deze regels als een harnas insluit. 
Inn 'Playtime' (II: 386)63 gebeurt het omgekeerde en breekt de versregel juist door de grens van de 
bijj  Celan vaak zo brede rechtermarge: 

doch h 
auchh hier, 
woo du die Farbe verfehlst, schert ein Mensen aus, entstummt, 
woo die Zahl dich zu affen versucht, 
balltt sich Atem, dir zu, 
[»] ] 

Dee vorm van de middelste regel illustreert zijn eigen inhoud: de versregel treedt buiten zijn 
margess zoals de mens 'erop uittrekt'. En de taal laat zich niet verstommen door het wit, zoals de 
menss ook 'ontstomd' is, dat wil zeggen zijn stem terugkrijgt. De mens kan doorspreken zoals de 
versregell  ongestoord tot het einde van de pagina doorloopt. Zijn adem balt zich: een beweging 
diee door de kortheid van de versregel wordt geïllustreerd. Eigenlijk is 'illustreren' te zwak 
uitgedrukt:: in de kortheid van de versregel gebeurt het. 
Maarr behalve het ontstommen kan ook het omgekeerde, het doen verstommen, worden 
geïllustreerdd door de verdeling van de regels van een gedicht. Het gefragmenteerde karakter van 
Celanss poëzie doet altijd aan als een soort verstomming, maar in sommige gedichten valt de 
dichterr helemaal stil. In 'Deine Augen im Arm' (II: 123),64 bijvoorbeeld, een gedicht waarvan je 
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kuntt vermoeden dat het over de Holocaust gaat, met name door het terugkeren van het woord 

Aschen-Helle,, Aschen-Elle-ge-
schluckt. . 

Vermessen,, entmessen, verortet, entwortet, 

entwo o 

Hett geweld dat de slachtoffers en hun taal is aangedaan, wordt hier opgeroepen door het 
agressievee afbreken van het woord. 
Naarr aanleiding van deze lege plek schreef Menninghaus over de Gestalt, de presentie van 
Celanss taal. Hij stelt dat deze 'woordruïne' een dubbele expressiviteit heeft, omdat ze aan de ene 
kantt een ontkenning is van betekenis, en aan de andere kant juist de presentie van de taal 
aangeeft.655 Ook in de enjambementen ziet hij deze beweging naar de 'substantie' van het woord 
toe:: 'und diese Substanz ist nichts anderes als die "entwortende", namlich den attributiven 
semantischenn Instrumentalismus der Worte transzendierende und darin eine nicht-signifikative 
"Atemkurve""  des Sprechens selbst hervorhebende Form ihres Stehens' (1980: 190). 
Dezelfdee nadruk op de Gestalt en de substantie van het woord is te zien in het enjambement in de 
tweedee strofe van het volgende gedicht (I: 237)66: 

. ... RAUSCHT DER BRUNNEN 

Ihrr gebet-, ihr lasterungs-, ihr 
gebetscharfenn Messer 
meines s 
Schweigens. . 

Ihrr meine mit mir ver-
krüppelndenn Worte, ihr 
meinemeine geraden. 

Undd du: 
du,, du, du 
meinn taglich wahr- und wahrer-
geschundeness Spater 
derr Rosen -: 

Wieviel,, o wieviel 
Welt.. Wieviel 
Wege. . 

Krückee du, Schwinge. Wir - -

Wirr werden das Kinderlied singen, das, 
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horstt du, das 
mitt den Men, mit den Schen, mit den Menschen, ja das 
mitt dem Gestriipp und mit 
demm Augenpaar, das dort bereitlag als 
Trane-und--
Trane. . 

Dee woorden zijn 'ver-/ krüppelnden Worte' geworden, wat wordt uitgebeeld door het 
enjambement.. Op meer plekken dient het wit van de pagina in dit gedicht om een probleem met 
hett spreken uit te beelden - neem de onderbreking van 'Wir' in de een na laatste strofe. Pas na 
eenn witregel kan de zin worden hernomen, met het besluit een 'kinderlied' te zingen. Met die 
zuiveree manier van zingen kunnen de 'Menschen', die nog zijn gebroken in 'Men' en 'Schen', 
wellichtt weer 'heel' worden.67 Het kinderlied is een vorm waarvan de eenvoud inderdaad vaak 
doorr Celan gezocht lijk t te worden in zijn gedichten, met hun herhalingen en 'zangerigheid'. 
Hoewell  de vele herhalingen in zijn poëzie soms de indruk kunnen geven van urgentie of van 
wanhoop,, kan het gedicht soms ook ritmisch en muzikaal aandoen als een liedje. 

Niett altijd gebruikt Celan de uiterlijke vorm van zijn poëzie om te spreken over 'zwijgen'. Soms 
iss het wit veel directer beeldend, en dus minder direct poëticaal. Bijvoorbeeld waar Celan de 
vormm van zijn gedichten gebruikt om de inhoud van het gedicht uit te beelden. Voor dergelijke 
visuelee ondersteuningen gebruikt Celan bijvoorbeeld enjambementen, zeker als het gaat om 
woordenn die een ruimtelijke beweging aanduiden zoals: 

strom--
abwarts s 

of: : 

hinauf--
gestiegen n 

Enn in 'Die brabbelnden' (II: 200), is een overgeslagen trede uitgebeeld met een enjambement: 

Auff  der übersprungenen 
Stufe68 8 

Dezee vormgeving is Celans manier om zijn poëzie leven in te blazen - 'Atem' en 'Gestalt' te 
latenn worden. Door de betekenisvolle typografie wil hij het gedicht een concrete aanwezigheid 
geven,, 'Gegenwart und Prasenz' laten zijn. Omdat het gedicht, zo stelt Celan, nooit de wereld 
kann beschrijven, moet het zelf een nieuwe werkelijkheid scheppen, zoals hiervoor ter sprake 
kwam:: 'Wirklichkeit ist nicht, Wirklichkeit will gesucht und gewonnen werden'. Celans positie 
alss dichter is vergelijkbaar met die van Michelangelo als beeldhouwer. Michelangelo zag een 
idealee vorm opgesloten in de materie, een vorm die hij uit het marmer kon loshakken en 
bevrijden.. Celan had het in dit verband over het werk van Brancusi, en je kunt ook wijzen op de 
joodsee Sefer Jetsira, waarin God werd beschreven als een beeldhouwer die de letters uit lucht 
hieuw:: 'Er schuf aus Leere etwas und machte das Nichtsein zu einem seienden; und er hieb 
grossee Saulen aus unabfassbarer Luft'. 
Opp vergelijkbare wijze wil Celan een werkelijkheid in de woordmassa vinden en eruit 
loshouwen.. 'Aus Fausten' (il: 66)70 bijvoorbeeld doet daaraan denken: 
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Auss FAUSTEN, weiB 
vonn der aus der Wortwand 
freigehammertenn Wahrheit, 
erblühtt dir ein neues Gehim. 

Wiee de waarheid wil vinden, moet achter de 'woordmuur' reiken: daaruit kun je de waarheid vrij 
hameren,, waaruit nieuwe hersenen zullen bloeien. Opnieuw volbrengt het gedicht een 
Golemachtigee creatie. De 'woordmuur' wordt hier gevolgd door het wit van de pagina, zodat het 
eindee van het woord ook daadwerkelijk een 'muur' vormt. 
Hett blijkt de taak van de dichter om de waarheid te 'bevrijden'. Het ware houdt zich schuil in de 
schaduwenn van de taal. De dichter moet de taal geweld aandoen om die schaduwen op te sporen: 
'Diee Wortschatten/ heraushaun', schrijft Celan in een gedicht (il: 345). Alleen dan krijgt het 
sprekenn betekenis, zoals blijkt uit 'Sprich auch du'(I: 135). 

SPRICHH AUCH DU 

Sprichh auch du, 
sprichh als letzter, 
sagg deinen Spruch. 

Sprichh -
DochDoch scheide das Nein nicht vom Ja. 
Gibb deinem Spruch auch den Sinn: 
gibb ihm den Schatten. 

Gibb ihm Schatten genug, 
gibb ihm so viel, 
alss du um dich verteilt weiBt zwischen 
Mittnachtt und Mittag und Mittnacht. 

BHckee umher: 
sieh,, wie's lebendig wird rings -
Beimm Tode! Lebendig! 
Wahrr spricht, wer Schatten spricht. 

Nunn aber schrumpft der Ort, wo du stehst: 
Wohinn jetzt, SchattentblöBter, wohin? 
Steige.. Taste empor. 
Dunnerr wirst du, unkenntlicher, feiner! 
Feiner:: ein Faden, 
ann dem er herabwill, der Stern: 
umm unten zu schwimmen, unten, 
woo er sich schimmern sieht: in der Dünung 
wandernderr Worte.71 

Eenn eerste opmerking over dit gedicht heeft te maken met de periode waarin het geschreven is: in 
1954,, vlak na een recensie van Celans bundel Mohn und Gedachtnis in het belangrijke tijdschrift 
Merkur.Merkur. Daarin werd zijn poëzie, zoals in meer Duitse recensies, tot de zuivere poëzie gerekend 
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enn geprezen om de 'fantasie' en de 'verbeeldingskracht', de kracht van de 'droom' en het 
spelelement.. Celan zou het thema van de vernietiging van de joden 'te boven zijn gekomen' 
(bewaltigen).(bewaltigen). Wie weet dat ook zijn Todesfuge' in de bundel stond, realiseert zich dat daar geen 
sprakee van is. Volgens de biograaf John Felstiner voelde Celan zich misbruikt voor het Duitse 
morelee herstel, en schreef hij dit gedicht als reactie (1995: 79). 
'Sprichh auch Du' is een sterk poëticaal gedicht waarin Celan zichzelf lijk t toe te spreken. Met 
zijnn gedicht waarschuwt Celan datje de schaduwen in zijn werk niet moet overslaan, datje ook 
naarr het Nee moet kijken en niet alleen naar het Ja. De spanning die we voortdurend tegenkomen 
inn Celans gedichten wordt hier door hemzelf beschreven als een taal die zijn eigen schaduw 
opzoekt. . 
Hett wit rond het gedicht lijk t hier precies die schaduw te zijn. Maar ten eerste is het de stilte 
waaruitt de aansporing volgt: 'Sprich auch du'. Ook in de eerste witreeel wordt dit effect 
herhaald:: 'Sag deinen Spruch.// Sprich'. De 'schaduw' die het spreKen moet hebben om 
betekeniss te krijgen, valt vlak voor een witregel - alsof het de strofe zelf is die de schaduw werpt 
overr het wit. Omdat de volgende strofe weer met 'schaduw' begint, wordt die indruk van het wit 
alsals schaduw versterkt: 'Gib ihm Schatten genug'. Ook in de wtregel daarna is het duister: 
'Mittnacht'' is het laatste woord van de strofe, uitlopend in een/witregel die ook ongeveer het 
middenn van het gedicht is. Op de volgende witregel valt opniebw de schaduw: 'Wahr spricht, 
werr Schatten spricht'. 1 
Inn andere gedichten viel de schaduw eveneens in het typografisch wit. Daartoe zet Celan 
bijvoorbeeldd het woord 'Schatten' alleen op de laatste regel (Jjl:  14) of laat hij het woord 
'schaduw'' daadwerkelijk door de taal overschaduwen. In 'S&irisch' (i: 248) bijvoorbeeld: 

[»] ] 
standd ein Gesicht - auch unter diesem 
Schatten. . 

Parallell  aan deze symboliek loopt die van licht en donker (dag en nacht), begrippen die, net als 
bijj  Mallarmé, een sterk poëticale lading kunnen krijgen.72 Hetzelfde geldt voor blindheid: als de 
waarheidd in het duister ligt, is de blindheid het ware zien, een paradox die ook in de mystiek 
voorkomt.. Er is veelal sprake van een 'augen-/loser du' (I: 260) en 'augen-/losen' (n: 35) en 
**  Augenlose' (n: 227). Maar zelfs in de blindheid en op de duistere, schaduwrijke plaatsen is de 
waarheidd niet te bereiken. Omdat het absolute gedicht niet bestaat, zoals Celan in zijn Meridiaan-
redee zegt, blijf t de daarin gezochte waarheid altijd een 'Utopie'. Dat neemt niet weg dat ieder 
gedichtt opnieuw een poging behelst om de waarheid en de werkelijkheid te vinden: 'Alles ist 
wahrr und ein warten/ auf Wahres' (i: 218). 
Voorzoverr een waarheid benaderd wordt, lijk t dat niet te gebeuren in de taal maar in het wit, in 
hett zwijgen of in het gestamel, in de 'wahr-/ gestammelten Mund' (il: 42). Juist in de pauzes 
tussenn de woorden kan een waarheid benaderd worden: 'immer/ sprachwahr in jeder/ der 
Pausen'' (i: 265). Letterlijk wordt het woord 'waar' dan ook vlak voor het versregelwit gezet, 
bijvoorbeeldd in i: 220: *wahr-/gebliebene, wahr-/gewordene Zeile'. 

Dee waarheid is een soort onbereikbare kosmische orde, en wordt bij Celan vaak geassocieerd 
mett kristallen of andere stollingen zoals sneeuw en ijs. In de poëzie zijn die stollingen alleen 
bereikbaarr door het zwijgen of door de witte plekken. Hiervoor lazen we al over een 'Kristall in 
derr Tracht deines Schweigens' (i: 157). Het gedicht moet zijn als een 'AtemkristalF (n: 31): een 
levendd organisme dat desalniettemin onverwoestbaar is. De sneeuw en het witte zijn symbool 
voorr het zwijgen en worden tegenover de woorden zelf gezet. In die zin kunnen sneeuw en het 
ijss ook een dreigende rol krijgen. Zoals in het volgende gedicht (i: 112)73: 
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Mi tt wechselndem Schliissel 
schlieBtt du das Haus auf, darin 
derr Schnee des Verschwiegenen treibt. 
Jee nach dem Blut, das dir quillt 
auss Aug oder Mund oder Ohr, 
wechseltt dein Schliissel. 

Wechseltt dein Schliissel, wechselt das Wort, 
dass treiben darf mit den Flocken. 
Jee nach dem Wind, der dich fortstoBt, 
balltt um das Wort sich der Schnee. 

Waarnaa het wit van de pagina het gedicht omsluit, zoals de taal door de zich ophopende sneeuw 
wordtt bedreigd. Net als de sneeuw doet het wit inbreuk op het gedicht zelf. De strofes lijken hier 
opp 'huizen', die met een sleutel worden afgesloten: de eerste en de laatste regel van de eerste 
strofee vormen zo'n afsluiting omdat het woord 'sleutel' er wordt genoemd. Tegelijk lijk t het niet 
tee lukken om van het gedicht een veilige plek te maken: de 'sneeuw van het verzwegene' vliegt 
err dwars doorheen, zoals blijkt uit de derde regel die ook een beetje uitsteekt het wit in, als om 
diee openheid van het 'huis' nog te benadrukken. 

Celanss poëzie was een poging een ander 'aan te spreken'. Maar de ander blijft , ook al is er 
zintuiglijkk contact, op afstand: 'du,/ augenfingrige/ Feme' (il: 288). De ontmoeting mislukt en in 
plaatss daarvan is er onvolledigheid en afstand. Die kloof wordt uitgebeeld door de vormgeving 
vann het gedicht. Zoals het gesplitste woord 'Correspondenz' in de eerste strofe van het gedicht 
'Bergung'' (11:413): 

BERGUNGG allen 
Abb was serglucksens 
imm Briefmarken-Unken-
ruf.. Cor-
respondenz. . 

[..] ] 

Dee afstand tussen zender en ontvanger van een brief (het uitblijven van een antwoord?) schuilt in 
hett gebroken woord. Wat dat betreft is het betekenisvol dat het gedicht 'Bergung' uit Celans 
laatste,, postuum verschenen bundel stamt, waarin de gedichten steeds korter en 'witter' werden. 
Waarr de aangesproken 'ander' God zelf is, in Celans mystieke gedichten, is er ook een afstand 
diee wordt uitgedrukt door de typografie. Bijvoorbeeld in het volgende fragment uit 'Engführung' 
(i:: 203)74: 

[..]]  die 

Chore,, damals, die 
Psalmen.. Ho, ho-
sianna. . 

[»] ] 
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Dee hapering en de fragmentatie van de lofprijzing drukken uit dat het regelrechte spreken over 
Godd niet mogelijk is. Of liever gezegd: niet meer mogelijk is sinds het Hoen', het 'damals', dat 
naarr een periode vóór de oorlog lijk t te verwijzen. Toch is niet alles verloren, blijkt uit de strofe 
diee hierop volgt: 

Also o 
stehenn noch Tempel. Ein 
Stern n 
hatt wohl noch Licht. 
Nichts, , 
nichtss ist verloren. 

Ho--
sianna. . 

[.J J 

Stotterendd wordt het gezang toch ingezet. Het wit van de pagina helpt hier om opnieuw de 
spanningg te creëren die Celans poëzie kenmerkt. Enerzijds staan er nog tempels en is er mets 
verloren,, anderzijds maakt de typografie duidelijk dat het gezang slechts stotterend door kan 
gaan.. Ook in andere gedichten zien we het probleem van het geloof na de shoah uitgebeeld in het 
typografischh wit. Zo is ook het woord 'ge-/segnet*  gebroken (i: 249) en is er van het woord 
'rabbi'' in i: 242 uiteindelijk alleen nog 'Ra-' over. 

Eenn aparte categorie vormt het temporele van het typografisch wit. Bij de vorige dichters bleek 
datt de witregel als plaats waar de tijd stilstaat én doorloopt, extra betekenismogelijkheden gaf. 
Ookk Celan buit die mogelijkheden uit. Soms wordt de tijd even stilgezet in het typografisch wit 
enn wordt gezocht naar een ondeelbaar moment van tijdloosheid, een 'kalendergat', zoals het in 
ditt korte titelloze gedicht wordt genoemd (il: 321) : 

MERKBLATTER-SCHMERZ, , 

beschneit,, überschneit: 

inn der Kalenderlücke 
wiegtt ihn, wiegt ihn 
dass neugeborene 
Nichts. . 

Hett 'wiegen' wordt hier ook uitgevoerd door de herhaling in regel vier. Zoals vaker bij Celan is 
dee herhaling muzikaal en haast bezwerend. Het 'nieuwgeboren niets' krijgt een plek in het wit 
datt volgt op het gedicht. 
Watt opvalt bij het lezen van Celans gedichten is hoeveel tijdsaanduidingen er zijn: ochtend, 
middag,, avond, nacht maar ook 'de toekomst' of 'de eeuwigheid'. In de Bremen-rede legde 
Celann uit dat deze temporaliteit de plaats innam van de ruimte. Het landschap van zijn jeugd 
'waarr mensen en boeken leefden', is verloren gegaan in 'Geschichtslosigkeit' (1983: 37), en nu 
bewegenn zijn gedichten in de tijd. Over het gedichten schrijven zegt Celan dan in de Bremen-
rede:: 'Het was, ziet u, gebeurtenis, beweging, onderweg zijn, het was een poging om richting te 
krijgen'.766 De opdracht die hij aan de poëzie stelde om door de tijd heen te grijpen, lijk t vaak te 
wordenn uitgevoerd in het wit rond het gedicht, eerder dan in het gedicht zelf. 
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Samenvatting Samenvatting 

Inn het begin van dit intermezzo noemde ik al vijf mogelijke functies die het wit bij Celan kon 
krijgen:: het wit als het zwijgen, het wit als tussenruimte of 'omweg' van de ik naar het jij , het wit 
datt van het gedicht een 'Gestalt' maakt, het wit als uitstel van betekenis en ten slotte het 
poëticalee wit waarbij het begrippen als 'kristal' of 'sneeuw' versterkt. 
Diee theoretische functies bleken in de poëziepraktijk inderdaad steeds terug te keren, en wel in 
allerleii  nuanceringen. Zo maakte Celan van zijn gedicht een 'gestalte' door het iconisch 
'tekenen'' met woorden. 
Ookk in de functie van het wit als zwijgen bleken vele nuances mogelijk. Het wit bij Celan kon 
bijvoorbeeldd een uitdrukking zijn van de verstomde stemmen van de slachtoffers van de oorlog, 
off  bijvoorbeeld van de wankelheid van het geloof in een 'woordruïne' als 'Ho-sianna*. 
Anderee keren lijk t het te gaan om een stilte die aan de taal zelf ten grondslag ligt. Zoals de taal 
voorr Celan gegrond is in stilte, bleek het gedicht gegrond in wit, waaruit eventueel de 
mogelijkheid,, de hoop op een woord voortkomt. Tussen twee witregels wordt voorzichtig 
gevraagdd wat er nog gezegd zou kunnen worden: '-ein Atem? ein Name?-' (i: 278). Dat is de 
'omweg'' of de 'tussenruimte' tussen ik en jij . 
Dee ruimtes die Celan door zijn vormgeving schept in het wit van de pagina, de 'zwemvliezen 
tussenn de woorden'(Celan 2003: 625), zijn leeg en dus 'bezetbaar'. De woorden zijn geschreven 
omm daartussen een ruimte te scheppen: een drempelruimte. Het wit van de pagina rond het 
gedichtt is de plaats waar een ontmoeting zou kunnen plaatsvinden, met de ander, met de 
waarheidd of met God, en tevens de ruimte die ons daarvan scheidt. Een lege en op de toekomst 
gerichtee plek. Met de aansporing 'Schau nicht mehr - geh!' vraagt Celan zijn lezers om in dat 
schaduwgebiedd binnen te treden. 
Dee schaduw is bij Celan steeds te vinden in het typografisch wit, en daar zou de waarheid zich 
ookk op kunnen houden. Die gaat schuil in het schaduwgebied waar twee dingen tegelijk waar 
kunnenn zijn. Als paradoxale plek die zwijgen en spreken tegelijk is, lijk t het wit de plaats die 
Celann gebruikt om tegelijk Ja en Nee te zeggen. Het wit vormt een drempelgebied tussen alle 
tegenstellingen,, en is daarom de plaats waar het ware gezocht moet worden. Dat is de zesde en 
laatstee functie van het wit bij Celan. 


